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ARIOSTO ANTUNES CULAU          Agosto/2020  
  

 

FORMAÇÃO 

Mestrado (incompleto) em Administração Pública 
EBAPE/Fundação Getúlio Vargas – FGV 
Especialização em Políticas Públicas e Governo 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
MBA em Finanças Empresariais 
Fundação Getúlio Vargas - FGV 
Graduação em Economia 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS 

  

 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
   Secretário de Educação Profissional e Tecnológica (Abr/2019 – Set/2020) 

Formulação e gestão das políticas de Educação Profissional e Tecnológica, e supervisão das 
ações voltadas ao desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica. Responsável pelo desenho e implementação do Programa Novos Caminhos. 
 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

   Secretário de Gestão Corporativa (Jan/2019 – Abr/2019) 
Coordenação e execução do processo de fusão administrativa dos extintos Ministérios da 
Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Trabalho e Indústria e Comércio Exterior, 
envolvendo os processos de planejamento e gestão estratégica, gestão de pessoas, logística e 
administração, finanças, contabilidade e tecnologia da informação.  
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
  Secretário-Executivo Adjunto (Abr/2018 – Jan/2019) 
Supervisão técnica dos assuntos relativos à gestão fiscal, à política tributária e de promoção de 
investimentos, aos acordos internacionais de natureza econômica e à previdência social, no 
âmbito da Sec. Executiva do Ministério da Fazenda. Articulação institucional para a elaboração e 
tramitação de medidas legais e infralegais, e, coordenação da avaliação de demandas 
provenientes do Poder Legislativo (pauta legislativa), de outras esferas de Governo e da 
sociedade civil organizada. 
 Chefe de Gabinete do Ministro da Fazenda (Fev a Abr/2018) 
 Subsecretário para Assuntos Econômicos da Sec. Executiva (Mai/2016 – Fev/2018) 
Coordenação das atividades técnicas necessárias à elaboração e avaliação dos atos legais e 
normativos na área de atuação do Ministério da Fazenda, e, assessoria direta ao ministro da 
Fazenda nos assuntos relacionados ao setor elétrico e de petróleo e gás. 
  

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 
Superintendente do Tesouro Estadual (Abr/2016) 
Gerenciamento das atividades de programação financeira do Tesouro, de consolidação e 
monitoramento das contas públicas estaduais, operações de crédito e controle da dívida pública 
estadual. Implantação do projeto da conta única do Estado. 

 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

   Coordenador-Geral do Gabinete do Ministro (Fev/2015 – Jan/2016) 
Assessoria ao Ministro de Estado da Fazenda em assuntos relacionados ao orçamento público e à 
gestão financeira, e, representante ministerial no Grupo Executivo dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016. 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC 

  Superintendente de Administração e Finanças (Set/2011 – Jan/2015) 
Responsável pelo orçamento anual e programação orçamentária e financeira das despesas e 
receitas; execução das atividades para o suprimento de materiais, serviços gerais e de apoio 
administrativo; administração e controle dos bens patrimoniais; e, aquisição padronizada de bens 
e contratação de obras e serviços, no âmbito nacional. 
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EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT 

Gerente-Executivo de Planejamento e Orçamento (Mai/2009 – Set/2011) 
Responsável pela gestão e programação orçamentária. Elaboração e gerenciamento de Termos 
de Cooperação com entidades públicas para execução de parcerias na área de estudos e 
pesquisas para o planejamento do setor de transportes. Implantação de nova estrutura de planos 
internos para programação das despesas adequados ao processo de planejamento estratégico. 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
Assessor da Secretaria Executiva (Jun/2008 – Abr/2009) 
Coordenação das ações de modernização de sistemas integrados de informação da administração 
pública federal, nas áreas de planejamento, orçamento e convênios (Portal de Convênios). 
Assessoria técnica para o fortalecimento dos instrumentos de gestão fiscal de médio prazo, no 
âmbito do comitê interministerial para reformulação do macroprocesso orçamentário-financeiro, e 
na modelagem e negociação de operação de crédito, junto ao BID, para modernização dos 
instrumentos e sistemas de gestão da administração pública federal. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (Jan/2007 a Mai/2008) 
Reestruturação e condução dos processos de planejamento e de programação e execução 
orçamentária em um cenário de intenso ajuste fiscal. Implantação dos cadernos de regionalização 
de programas e de políticas transversais do Plano Plurianual - PPA. Implementação de modelo 
para gerenciamento de programas e projetos estruturantes, baseado em metodologia de 
acompanhamento e gestão (PMI) - Escritório de Projetos, e do Portal de Gestão dos Programas 
Estruturantes. Gerenciamento do programa de modernização da administração pública estadual – 
Governo de Resultados, envolvendo a coordenação e execução das atividades de implantação do 
Governo Eletrônico, a contratualização de resultados, a Governança Corporativa das empresas 
estatais, a implementação da plataforma de serviços integrados ao cidadão e a reformulação de 
carreiras públicas. Estruturação e coordenação do programa e da unidade de Parcerias Público-

Privadas – PPP. Implantação e presidência das Câmaras Setoriais de Políticas Públicas 
responsáveis pela articulação e sinergia entre as diversas áreas de governo na implantação de 
ações multisetoriais. 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
▪ Secretário de Orçamento Federal (Set/2005 a Dez/2006) 
Coordenação do processo de elaboração e execução orçamentária do Governo Federal em nível 
estratégico (LDO e LOA). Elaboração dos relatórios de avaliação periódica sobre o comportamento 
das receitas e despesas públicas. Acompanhamento e monitoramento de programas e ações 
governamentais. Implantação de mecanismos orçamentários e financeiros para o gerenciamento 
da carteira de programas e projetos estratégicos (Projeto Piloto de Investimentos - PPI e 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC). Assessoria em nível ministerial e presidencial 
sobre a alocação de recursos e prioridades governamentais. 
▪ Secretário-Adjunto de Orçamento Federal (Mar/2003 a Set/2005) 
Coordenação operacional do processo de elaboração e execução do orçamento federal. 
Desenvolvimento institucional e gestão de informações para análise orçamentária e financeira. 
Assessoria técnica e normativa ao Secretário de Orçamento Federal, na elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e nas normas relativas à execução orçamentária e financeira. 
▪ Diretor de Programas Especiais e de Programas Econômicos (Out/1999 a Mar/2003) 
▪ Gerente de Programas Sociais (Ago/1998 a Set/1999) 
 
BANCO NACIONAL S.A E AMBEV S.A 

   Trainee Gerencial (1994/96) 
 

  

 

OUTRAS 

ATIVIDADES 

 

▪ Membro do Conselho Federal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF e do Conselho 

Curador do Banco da Terra (1998/99) 

▪ Instrutor do Programa Nacional de Treinamento de técnicos e gestores municipais em 
Responsabilidade Fiscal (2001) e de cursos de formação de carreiras públicas da Escola Superior de 

Administração Fazendária – ESAF, nas áreas de finanças públicas, planejamento, orçamento, execução 

financeira e contabilidade pública (2002/2006) e da Associação Brasileira de Orçamento Público (2008) 
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OUTRAS 
ATIVIDADES 

▪ Autor de conteúdos para Educação a Distância na área de gestão orçamentária e financeira 
do Curso de Gestão Orçamentária, Financeira e Contratações Públicas para Municípios – ESAF 

(2008) 

▪ Presidente da Comissão Interministerial para implantação de Sistema de Custos na Administração 
Pública Federal (2005) 

▪ Conselheiro de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA (2004/2006 e 

2019/atual), da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (2006), da Petrobras Química S.A – 
Petroquisa (2006), da Pré-Sal Petróleo S.A. (2017/2019) e da Centrais Elétricas Brasileiras S.A – 

Eletrobras (2017/2019) 

▪ Presidente dos Conselhos de Administração do Banco do Nordeste S.A (2015/2016), da Empresa 
Gestora de Ativos – EMGEA (2015/2016) e da Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. (2017) 

  

CURSOS E 

EVENTOS 

▪ Planejamento Estratégico – CENDEC/IPEA – Brasília (1998) 

▪ Seminário Internacional de Administração Pública Comparada - State University of New York - 

Albany/NY (1999) 

▪ Seminário Internacional de Orçamento Público – Madrid/ES – Associação Internacional de Orçamento 

Público (2000) 

▪ Visita técnica a Suécia e Austrália, e elaboração de relatório comparado sobre os sistemas de 

planejamento, orçamento e gestão financeira - Programa de Modernização da Gestão Pública – PROGER 

- Banco Mundial (2002)  

▪ Encontro Anual dos Dirigentes de Órgãos de Orçamento – OCDE – Paris/FR: Avaliação da 

implementação de modelos orçamentários voltados para resultados (2005 e 2006) 

▪ Conferência sobre sistemas baseados em desempenho para gerentes do serviço público – Haia/HOL 

(2006) 

▪ Seminário de Política Fiscal – CEPAL – Santiago/CH (2006) – Debatedor sobre o tema integração de 

planos e orçamentos na América Latina 

  

ARTIGOS 
▪ Levy, Evelyn e Drago, Pedro Aníbal Drago (org.). Gestão Pública no Brasil Contemporâneo. São Paulo, 

FUNDAP, 2005, 448 páginas. Artigo: “Planejamento e Orçamento como instrumentos de Gestão” (15 

pág.)  

▪ Responsabilidade para Crescer. Jornal Zero Hora. Artigo, Mai/2007 

▪ Saem os políticos, entram os gestores. Revista Exame. Referência, Abr/2007 

▪ A Burocracia dá lugar à gestão. Revista Amanhã. Cenários de Amanhã – Rumo à Excelência. Referência, 

Jul/2007 

  

IDIOMAS 
Espanhol: Escrita (básico); Leitura e fala (intermediário)  

Inglês: Fala e escrita (básico); Leitura e compreensão (avançado)  

Francês: Fala e escrita (básico); Leitura e compreensão (intermediário)  

  

DADOS 
FUNCIONAIS 

 

Cargo: Analista de Planejamento e Orçamento, Ministério da Economia (Servidor Público Federal) 

 

 
 
 
 

 

 


