Ministério da Mulher, da Família, e dos
Direitos Humanos

CURRÍCULO

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome: Samara Vieira Rocha de Queiroz
Cargo: Técnico Judiciário da Justiça Federal na Paraíba, desde 1993

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Bacharelado em Ciências da Computação (UFPB-1995)
Especialização em Redes e Sistemas de Informação(UFPB-1999)
Educadora Internacional de Robótica – Lego Education(2010-Dinamarca)
MBA em Gestão de Recursos e Formação de Liderança (FIP-PB-2012)
Formação Avançada em Liderança (Haggai/Maui-EUA-2014)
Bacharelado em Teologia-FTSA (2018)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
No poder público, desde 1993, atuei em diversas áreas da administração:
- Substituição de supervisão na Seção de orçamento e finanças com composição de processos administrativos
de despesas, licitações, contratos e pagamentos, via SIAFI; (1994)(Justiça Federal da Paraíba-JFPB)
- Seção de folha de pagamento com lançamento de rubricas e fechamento de contas; (1993-1995)(JFPB)
- Supervisora-assistente do Setor de Processamento de Dados com acompanhamento de implantação de novos
sistemas e suas adaptações (1993-2005)(JFPB)
- Supervisão da Seção de Informática – gestão de novas aquisições, contratos e implantações de sistemas e suas
homologações (2005-2009)(JFPB)
- Supervisão da Seção de Sistemas (2009-2010)(JFPB) – Homologando novas versões e suas instalações.
- Direção de Tecnologia e Relacionamentos (2010-2012) – Escola Internacional Cidade Viva – João Pessoa/PB.
- Supervisão da Seção de Sistemas (2012-2018)(JFPB) – Implantação do sistema SEI, PJE e certificações
digitais.
- Assessoria de Inteligência Artificial (2019/2020) – compondo equipe do projeto SÓCRATES 2.0 - Inteligência
Artificial do STJ, com participação em cursos e no desenvolvimento do projeto.

PRODUÇÃO
1. Livros infantis. Série Longe de Mim:
São 7 situações corriqueiras na vida de crianças e de adolescentes: furto, egoísmo, consumismo, mentira,
palavrão, preguiça e bullying.
2. Mulher Completa: o caminho para a felicidade no corpo, na alma e no espírito – 1. ed. - São Paulo: Mundo
Cristão – 2017.
3. Booklet “Troque MEDO por CORAGEM” – Uma pequena análise da história bíblica do Rei Davi.
4. Ebook “Melhores Pais em 7 Dias
5. Ebook “Troque MEDO por CORAGEM”
6. Ebook “21 Momentos com Deus”
7. Estudo por email: “21 Dias de AMOR sem CINZAS” – um paralelo do livro “50 tons de cinzas” e a Bíblia –
dignificação da mulher
8. Estudo por email: “40 Atos de Amor pelos Filhos” – sobre família.
Outras produções no site www.samaraqueiroz.com

