REINALDO LAS CAZAS ERSINZON
41 anos – Casado – 2 filhos
Correio eletrônico: reinaldo.lascazas@mdh.gov.br
FORMAÇÃO __________________________________________________________
•
•
•
•

Especialista em Relações Internacionais pela Faculdade Damásio
Especialista em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicações pela Universidade Federal de
Minas Gerais
Engenheiro Eletricista graduado pelo Instituto Superior de Brasília.
Técnico em Administração e Gerência pela Escola Técnica de Formação Gerencial – SEBRAE-MG

QUALIFICAÇÕES _____________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projetos internacionais em fóruns multilaterais de segurança pública e tecnologia da informação.
Política de relacionamento com agências multilaterais de atuação nacional e exterior.
Projetos e inovações em tecnologias disruptivas (processamento massivo de dados, internet das
coisas, inteligência artificial e aprendizado da máquina)
Projetos de enlaces de dados de telecomunicações, próprios ou contratados junto a terceiros.
Especialidade em regulação de telecomunicações para serviço privado de telecomunicações.
Conhecimentos avançados em projetos de telecomunicações, analógica e digital, para missões
críticas e emergência.
Execução e supervisão de projetos de manutenção preventiva e corretiva de infra-estrutura de
telecomunicações.
Gestão de projetos, programas e portifólios de sistemas de informação integrados.
Conhecimento em implantação de arquitetura orientada a serviços com foco no negócio.
Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações baseada nas práticas CMMI, MPS.Br,
ITIL, COBIT, PMBOK e BPM.
Gestão de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações orientado a serviços de valor
adicionado ao negócio.
Gestão de serviços voltada ao atendimento ao cliente, valor de negócio e níveis de serviço.
Conhecimento em licitações e contratos públicos, fiscalização e gestão de contratos, condução de
licitações e pregões, com especialização em TIC.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ________________________________________
•
•
•

•
•
•
•

Coordenação e articulação na SENASP de políticas, programas e projetos de segurança pública nas
fronteiras, desenvolvimento e modernização das perícias e integração e análise de estatísticas de
segurança pública.
Representação da Secretaria Nacional de Segurança Pública na Cúpula de Ministros do Interior do
MERCOSUL, na temática de integração de informações e sistemas de comunicação.
Participação pelo Ministério da Justiça em atividades de Políticas de Segurança Pública em reuniões
de trabalho do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – República Dominicana, da
Secretaria Geral Iberoamericana (SEGIB) – El Salvador e Panamá – e Organização dos Estados
Americanos (OEA) – República Dominicana.
Aplicações de processamento massivo de dados em acidentes de trânsito e monitoramento de
tráfego.
Aplicações de visão computacional em aprendizado de máquina em sistemas centralizados e internet
das coisas.
Aplicações de inteligência artificial, deep learning, processamento de linguagem natural e demais
tecnologias disruptivas da indústria 4.0.
Planejamento e implantação de administração e governança de TIC no DPRF com Comitê e
Escritório de Governança.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento da arquitetura da informação orientada a serviços para a Rede Nacional de
Integração de Informações – Rede INFOSEG.
Segurança da Informação em conformidade ISO/NBR 27001, 27002.
Coordenação da Rede INFOSEG nas áreas de governança, sistemas de informação, integração entre
órgãos por sistemas de internet (Webservices – XML) e infraestrutura de tecnologia da informação e
comunicações.
Gestão de projetos e desenvolvimento de sistemas de informação com base MPS.Br.
Desenvolvimento do projeto técnico de radiocomunicação digital para os XV Jogos Pan-americanos
em 2007, no Rio de Janeiro.
Desenvolvimento e implantação do projeto técnico de radiocomunicação analógica da unidade
regional do Distrito Federal da Polícia Rodoviária Federal para a Copa do Mundo FIFA 2014.
Desenvolvimento e implantação do projeto técnico de videomonitoramento para fiscalização e
operação policial da unidade regional do Distrito Federal da Polícia Rodoviária Federal.
Desenvolvimento do projeto de modernização de radiocomunicação da Polícia Rodoviária Federal,
em âmbito nacional.
Desenvolvimento do projeto técnico de radiocomunicação analógica para a 4ª SRPRF/MG em 2005.
Projetos de sistemas de telecomunicações, infra-estrutura e sistemas de informação.
Legislação e regulação dos serviços de telecomunicações.
Licitações e contratos na Administração Pública.
Gestão de TIC Governamental na estrutura de Instrução Normativa n 04/2010 SLTI/MPOG.
Produção e difusão de informações e padronização do processo de gestão do conhecimento.
Supervisão de equipes interdisciplinares.
Avaliação e análise de convênios para tecnologia da informação e radiocomunicação.
Representação do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Segurança
Pública junto à Agência Nacional de Telecomunicações.
Condecorado com a medalha Tiradentes da Polícia Militar do Piauí (2009) e do mérito da Guarda
Municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro (2010) por serviços prestados de apoio e incentivo ao
desenvolvimento institucional das citadas corporações.

EMPREGOS __________________________________________________________
•

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos
o

Função: Coordenador Geral de Gestão do Disque Direitos Humanos – Outubro/2019

o Período: de Outubro/2019 até o presente
§

o
o

o

•

Órgão de assessoria ao Ministro de Estado para acolhimento de denúncias de
violações de direitos humanos.
§ Atuação na gestão.
Função: Coordenador de Projetos e Processos
Período: de Março/2019 até Outubro/2019
§ Órgão de assessoria ao Ministro de Estado para acolhimento de denúncias de
violações de direitos humanos.
§ Atuação na gestão e planejamento de projetos e processos estruturantes de
atendimento dos canais do Disque 100 e Ligue 180.
Funções: Gestão do portifólio de projetos da Ouvidoria, Gerência do projeto de
reestruturação e contratação de nova central de atendimento, Fiscalização dos contratos de
atendimento, Coordenação do desenvolvimento de aplicações e sistemas informáticos de
suporte ao atendimento, Gestão dos fluxos e procedimentos do atendimento e tratamento do
Disque 100, Coordenação de novos canais de atendimento à população.

Departamento de Polícia Rodoviária Federal
o
o

Cargo: Policial Rodoviário Federal
Período: de Fevereiro/2003 até o presente
§ Instituição policial de patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Atuação
finalística, para 4ªSRPRF/MG e 1oDRPRF/DF. Servidor Público concursado,
estável.

§

•

Atuação na gestão e planejamento de telecomunicações para o DPRF (nacional).
Servidor Público concursado, estável.
o Funções: Atividade finalística de Policial Rodoviário Federal (Fev/2003 a Fev/2005,
Set/2012 até Jul/13), Assessoria de Projetos e Planejamento de Telecomunicações (Fev/2005
a Abr/2007), Assessoria de Governança e Gestão de TIC da Coordenação Geral de
Planejamento e Modernização (Ago/2010 a Mai/2011) e Chefe da Divisão de Modernização
e Tecnologias (Maio/2011 a Agosto/2012), Gestão de Tecnologia da Informação e
Comunicações da unidade regional do Distrito Federal (Jul/13 a Dez/17), gestão de projetos
de inovação tecnológica (Jan/18 até o presente).

Secretaria Nacional de Segurança Pública
o
o

o

•

Prefeitura Municipal de Contagem – MG
o
o

•

Cargo: Coordenador DAS 101.3, Diretor DAS 101.5 Substituto
Período: de Abril/2007 até Agosto/2010.
§ Secretaria de âmbito nacional para gestão e fomento das políticas públicas para
Segurança Pública. Coordenação de Rede Nacional de Integração de Informações de
Segurança Pública, Justiça e Fiscalização – Rede INFOSEG. Servidor Público
requisitado.
Função: Gerência Técnica do Projeto de Radiocomunicação dos Jogos Pan-americanos
(Abr/2007 a Dez/2007), Gerência e Supervisão da Rede INFOSEG (Jan/2008 a Ago/2010),
Direção e Assessoramento às Políticas, Programas e Projetos de Segurança Pública na
SENASP, Representação nacional junto a Organismos e Fóruns Internacionais sobre
Segurança Pública e Justiça.

o

Cargo: Agente de Operações e Fiscalização de Trânsito e Transporte
Período: de Março/2000 a Setembro/2002
§ Empresa municipal de transporte e trânsito que atua na fiscalização e operação do
trânsito e transporte municipal
Função: Agente de Operações e Fiscalização de Trânsito

Biokits Indústria e Comércio Ltda (www.biokits.com.br)
o
o
o

Cargo: Supervisor de Vendas
Período: de Fevereiro/1998 a Março/2000
§ Empresa de biotecnologia que atua na área de produção industrial de medicamentos
avançados e fertilizantes para plantas.
Função: Supervisão de Vendas e Gerenciamento de Relacionamento com Clientes.

