
 
 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

Nome: Giuseppe Serra Seca Vieira  
Cargo efetivo: Engenheiro Agrônomo  
Cargo comissionado: Diretor de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamento-
– DD- DAS 101.5 

FORMAÇÃO 

Curso: Graduação em Agronomia 

Instituição: Universidade Federal de Sergipe 

Conclusão: 2006. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Março – 2008 – Ingresso no INCRA/SR(27)  

Cargo: Engenheiro Agrônomo/Perito Federal Agrário  

Principais atividades: atividades inerentes à carreira de Perito Federal Agrário estabelecida pela 
Lei 10.550/2002. 

 

Julho 2009 a Fevereiro de 2010 – INCRA/SR(27) - Cargo: Consultor 

Cargo: Assistente Técnico – Direção e Assessoramento Superior (DAS) 102.1 

Principais atividades: Chefe Substituto da Divisão de Obtenção de Terras e Implantação de 
Projetos     de Assentamentos. Auxiliar o chefe da Divisão a gerenciar as ações voltadas à 
implantação de Projetos   de Assentamento, desde a vistoria de imóveis rurais até a fase de 
criação e implantação do Projeto de   Assentamento. 

 

Fevereiro 2010 a Janeiro de 2011 – INCRA/SR(27) 

Cargo: Chefe de Divisão – DAS 101.2 

Principais atividades: Chefe da Divisão de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de      
Assentamentos. Auxiliar o superintendente regional a gerenciar as ações voltadas à implantação 
de Projetos de Assentamento, desde a vistoria de imóveis rurais até a fase de criação e 
implantação do Projeto de Assentamento, assim como promover a gestão e regularização 
ambiental dos Projetos de Assentamentos criados. 

 

Agosto 2011 a Setembro de 2013 – INCRA/SR(27) 

Cargo: Assistente Técnico – Direção e Assessoramento Superior (DAS) 102.1 

Principais atividades: Chefe Substituto da Divisão de Desenvolvimento de Projetos de 
Assentamentos e Coordenador Regional de ATES. Auxiliar o chefe da divisão a gerenciar as 
ações voltadas ao Desenvolvimento de Projetos de Assentamento. Coordenar o processo de 
chamamento público visando a universalização da ATER nos assentamentos da jurisdição da 
SR(27). 
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Março 2014 a Agosto 2015 - INCRA/SR(27) 

Cargo: Chefe de Divisão – DAS 101.2 

Principais atividades: Chefe da Divisão de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de  
Assentamentos. Auxiliar o superintendente regional a gerenciar as ações voltadas à implantação 
de Projetos de Assentamento, desde a vistoria de imóveis rurais até a fase de criação e 
implantação do Projeto de Assentamento, assim como promover a gestão e regularização 
ambiental dos Projetos de Assentamentos criados. 

 

Agosto 2015 a Março 2016 – INCRA/SR(13) 

Cargo: Superintendente Regional do INCRA no estado do Mato Grosso – DAS 101.4 

Principais atividades: Responsável pela coordenação e execução das ações do Incra no estado 
do Mato Grosso. Cabe ao Superintendente Regional coordenar e executar, na sua área de 
atuação, as atividades de planejamento, programação, orçamento, informática e modernização 
administrativa. Também devem garantir a manutenção, fidedignidade, atualização e 
disseminação de dados do cadastro de imóveis rurais e sistemas de informações do Incra. 

 

Março 2016 a Abril 2016 – INCRA/SR(04) 

Cargo: Chefe de Divisão – DAS 101.2 

Principais atividades: Chefe da Divisão de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de 
Assentamentos. Auxiliar o superintendente regional a gerenciar as ações voltadas à implantação 
de Projetos de Assentamento, desde a vistoria de imóveis rurais até a fase de criação e 
implantação do Projeto de Assentamento, assim como promover a gestão e regularização 
ambiental dos Projetos de Assentamentos criados. 

 

Abril 2016 a Junho 2016 -  INCRA/SR(27) 

Cargo: Superintendente Regional Interino do INCRA no Sul do Pará – DAS 101.4 

Principais atividades: Responsável pela coordenação e execução das ações do Incra na região 
Sudeste do Estado do Pará. Cabe ao Superintendente Regional coordenar e executar, na sua 
área de atuação, as atividades de planejamento, programação, orçamento, informática e 
modernização administrativa. Também devem garantir a manutenção, fidedignidade, atualização 
e disseminação de dados do cadastro de imóveis rurais e sistemas de informações do Incra. 

 

Dezembro 2016 a Outubro 2019 - INCRA/SR(05)BA 

Cargo: Superintendente Regional do INCRA no Estado da Bahia – FCPE 101.4 

Principais atividades: Responsável pela coordenação e execução das ações do Incra no Estado 
da Bahia. Cabe ao Superintendente Regional coordenar e executar, na sua área de atuação, as 
atividades de planejamento, programação, orçamento, informática e modernização 
administrativa. Também devem garantir a manutenção, fidedignidade, atualização e 
disseminação de dados do cadastro de imóveis rurais e sistemas de informações do Incra. 

 

Desde Novembro 2019 

Cargo: Diretor de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamento DAS 
101.5 

Principais atividades: Responsável por normatizar, coordenar, acompanhar, monitorar, avaliar, 
autorizar movimentações         orçamentárias e propor alterações nos programas relacionados 
às ações voltadas à criação, desenvolvimento e   consolidação dos projetos de assentamento. 

 


