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Instituição: UNB 

Conclusão: Incompleto 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

Presidência do INCRA 

Assessor – 2017 a atual 

Prestar Assessoramento a presidência do Incra na áreas de regularização fundiária, reforma agrária, cadastro 
rural e cartografia, Supervisionar o Grupo de Estudos de Inteligência Territorial (GEIT) INCRA. Elaboração de 
relatórios técnicos, planilhas, gráficos e apresentações, relacionadas as ações do INCRA, visando subsidiar a 
agenda do Presidente e Chefe de Gabinete. Acompanhar reuniões da presidência e diretorias. Auxiliar na 
organização e promoção de agendas externas. Auxiliar na agenda parlamentar da instituição e distribuição de 
tarefas junto as diretorias finalísticas. Auxiliar na recepção, análise e elaboração e resposta de expedientes da 
Autarquia aos demais órgãos de governo em especial TCU, CGU, MPF e MPEs, através do Sistema Eletrônico 
de Informação (SEI). 

 

Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária - INCRA 

Coordenador Geral de Cartografia – 2014 a 2017 

Coordenar, supervisionar atividades cartográficas de natureza fundiária da Autarquia, especialmente: ações 
de certificação de georreferenciamento e geoprocessamento; Gerenciar o Sistema de Gestão Fundiária 
(SIGEF), visando atender a ação de certificação de georreferenciamento executada pelo Incra; Gerenciar 
pesquisas, estudos e identificação de novas tecnologias no apoio ao serviços de regularização fundiária, de 
assentamentos e de comunidades quilombolas; Coordenar a atualização e ampliação do Acervo Fundiário 
Digital do Incra; Gerenciar projetos de cooperação com instituições parceiras (Universidades, Embrapa, IBGE 
etc), visando ampliar e qualificar o conhecimento da malha fundiária nacional; Apoiar o Incra nas ações de 
georreferenciamento e demarcação de áreas de interesse da autarquia. 

 

Diretoria de Ordenamento da Esrutura Fundiária - INCRA 

Assistente da Diretoria – 2011 a 2014 

Realizar o acompanhamento e monitoramento das ações e projetos estratégicos da Diretoria de Ordenamento 
da Estrutura Fundiária (DF), em especial na área de cadastro rural, controle de aquisição de terras por 
estrangeiros e emissão de certificado de cadastro de imóveis rurais, através do Sistema Nacional de Cadastro 
Rural (SNCR); Monitorar as atividades referente ao georreferenciamento e certificação de imóveis rurais 



através do Sistema Nacional de Certificação de Imóveis (SNCI) e Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF); 
Acompanhar junto a Coordenação Geral de Regularização Fundiária (DFR) os processos e procedimentos de 
regularização fundiária da diretoria junto aos governos estaduais, institutos de terras dos estados e 
superintendências regionais do Incra. Acompanhar e atualizar a diretoria quanto aos processo de 
regularização fundiária de comunidades quilombolas no País. Gerenciar a agenda da diretoria e 
coordenadores gerais; elaborar relatórios técnicos e apresentações das ações da diretoria visando atualizar 
a Diretoria nas agendas institucionais. Coordenar a recepção, análise, distribuição, monitoramento e 
elaboração de documentos oficiais da diretoria. 

 

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC/RS 

Assessor Técnico – 2009 a 2011 

Prestar assessoria técnica às Agroindústrias instaladas nos Assentamentos de Reforma Agraria do Incra no 
Estado do Rio Grande do Sul. Assessorar as cooperativas dos assentamentos na regularização jurídica, 
sanitária, ambiental e produtiva. Desenvolver embalagens para produtos beneficiados pelas cooperativas e 
auxiliar na identificação de mercado para sua comercialização; Atuar em conjunto a Assistência Técnica 
Social e Ambiental (ATES), através da Emater e Coptec a assistência a produção dos assentamentos da 
reforma agrária visando potencializar a produção objeto do beneficiamento das agroindústrias; realizar 
matérias e registro (áudio e vídeo) de divulgação das ações realizadas nos assentamentos de reforma 
agrária atendidos. Desenvolver e atualizar website de divulgação do projeto. 

 

Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Edmundo Gastal – FAPEG/RS 

Bolsista – 2006 a 2008 
Promover e articular junto a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária o intercâmbio de tecnologias para 
agricultores assentados visando potencializar sua produção. Realizar matérias e registro de divulgação das 
ações realizadas pela Cooperação Incra-Embrapa. Desenvolver website para divulgação das ações 
realizadas. 

 

Superintendência Regional do INCRA no Estado do Rio Grande do Sul (SR-11/RS) 

Auxiliar Administrativo – 2004 a 2006 
Atuar na recepção, análise, distribuição, monitoramento de documentos oficiais; Atualização e controle e 
elaboração de planilhas/correspondências/protocolo;  Executar serviços de arquivo e suporte administrativo 
e operacional em geral; Atuar no atendimento ao público interno e externo, atividades administrativas. 

 

 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

2020 - Estudos de Rompimento de Barragens utilizando o HEC-RAS 
Instituto GeoEduc - Plataforma EAD, Brasília, Brasil 
 
2019 - Curso de Princípios Básicos do Georreferenciamento 
Instituto GeoEduc - Plataforma EAD, Brasília, Brasil 
 
2019 - Business Intelligence e Análise Espacial 
Instituto GeoEduc - Plataforma EAD, Brasília, Brasil 
 
2019 - Curso de Espanhol Nível Intermediário  
CNA Idiomas, Brasília, Brasil 
 
2016 - Curso de curta duração em Curso Teórico de Veículos Aéreos Não Tripulados e Aspectos 
Operacionais de Voo.  
Universidade de Brasília, UnB, Brasília, Brasil 
 
2015 - Curso de curta duração em Curso VANTs e Drones – Modelos, Usos e Limites.  
Mundogeo, MGEO, Brasil 
 
2010 - Curso de curta duração em Capacitação de Gestores para Agroindústrias. 
Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Santa Maria, Brasil 
 
2009 - Curso de curta duração em Curso de Capacitação em Abate de Suínos e Bovinos.  
Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Santa Maria, Brasil 
 
2009 - Curso de curta duração em Desenvolvimento de Equipes. 
Associação Brasileira de Recursos Humanos Rio Grande do Sul, ABRH-RS, Porto Alegre, Brasil 
 



2008 - Curso de curta duração em Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Rural para Reforma 
Agrária. 
Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Santa Maria, Brasil  
 
2006 - Curso de curta duração em Web Design – Desenvolvimento de sites.  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - RS, SENAC/RS, Porto Alegre, Brasil 
 
2004 - Curso de curta duração em Treinamento em Photoshop.  
Centro de Treinamento Tecnológico Advanced Maxwell, CTT MAXWELL, Porto Alegre, Brasil 
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