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CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: Carlos Filipe Said Calill Pires
Cargo efetivo:
Cargo comissionado: Coordenador-Geral de

Políticas Temáticas

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Graduação: Administração
Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais
MBA: Gestão de Projetos (em curso)
Universidade de São Paulo – USP

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DATA SOLUTION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Início: 07/2011
Administrador

•

Coordenação das atividades de contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de
todas as obrigações financeiras da empresa.

•

Coordenação das atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa
sejam recebidos em tempo hábil.

•

Preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de
recursos.

•

Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões
relacionadas com captação ou aplicação de recursos.

•

Captar recursos financeiros no mercado, buscando as melhores formas e taxas de juros, visando
atender a necessidades da empresa.

•

Negociar despesas bancárias, seguros de veículos e outras tarifas bancárias, buscando minimizar

os custos dessas transações.

•

Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e
procedimentos estabelecidos.

•

Controlar os contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel, e financiamentos de longo
prazo, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos.

•

Preparar o fluxo de caixa diário e semanal.

•

Preparar relatório sobre posição de clientes inadimplentes, contatando os representantes para
solução de pendências.

UNEC – UNIÃO NACIONAL DE ESTUDANTES CRISTÃOS
Início: 01/2008 Presidente e fundador

• Elaboração de estratégias para a captação de associados e investidores
• Planejamento e execução financeira da organização
• Coordenação de equipes multidisciplinares em diferentes regiões do Brasil
• Elaboração de estratégias de parcerias com instituições no exterior
• Coordenação de projetos sociais voltados ao esporte, artes, assistência social e política.
• Coordenação das ligas esportivas em Belo Horizonte/MG e São Paulo/SP
JABIL DO BRASIL

Início: 01/2007 Fim: 09/2007

• Administração de Contas a Pagar – SAP
• Administração de Contas a Receber – SAP
• Administração de Câmbio
• Gestão de Contratos

ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Início: 06/2005 Fim: 12/2005

• Levantamento de dados para a aplicação de penalidades decorrentes de irregularidades do cadastro
obrigatório do Governo Federal para transportadores rodoviários de carga.

• Atendimento ao público
Seminários e Eventos

• Preleção e Organização do I Encontro Nacional de Estudantes Cristãos em São
Paulo – 2008, promovido pela União Nacional de Estudantes Cristãos – UNEC em parceria com a AECEP
– Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios.

• Preleção e Organização do I Encontro Internacional de Estudantes Cristãos em Belo Horizonte – 2009,

promovido pela União Nacional de Estudantes Cristãos
– UNEC em parceria com a AECEP – Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios.

• Preleção no Student Leadership Conference em Fall River – EUA – 2009
• Preleção no Student Leadership Conference em Fall River – EUA – 2010
• Preleção no Fórum Mundial da Janela 4/14 em Nova Iorque –EUA – 2010
• Preleção no Student Leadership Conference em Fall River – EUA – 2012
• Preleção no Student Leadership Conference em Fall River – EUA – 2013
• Organização e Preleção do 1º Seminário de Conscientização Política: A Igreja Cristã e a Política – GAP
2014

• Organização e Preleção do 2º Seminário de Conscientização Política: Corrupção e o Papel da Igreja –
GAP 2015

• Coordenação de evento sobre a legalização do aborto provocado no Brasil – GAP 2015
• Treinamento de combate à corrupção pelo Grupo de Ação Política - 2016
• Coordenação do Bate Papo sobre o Contexto Político no Brasil – GAP 2016
• Coordenação do Bate Papo – Política e Reforma Protestante –GAP 2017
• Coordenação do Bate Papo – Eleições 2018 – GAP 2018
•

Preleção no 27º Workshop da AECEP - Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios –
2018

•

Preleção no evento Eleições e agora? - Igreja Batista da Lagoinha – 2018

•

Preleção no evento Eleições e agora? – Curitiba-PR - 2018

•

Preleção no evento regional da AECEP – Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios 2018

• Participação do Fórum Global da Acton University – EUA – 2018
Outras Atividades

•

Fundador do Grupo de Ação Política – GAP. O grupo tem a missão de despertar, capacitar e mobilizar a
sociedade em ações de conscientização e participação política.

•

Apresentador do programa de televisão “Conexão GAP” da Rede Super de Televisão.

•

Colunista no portal Lagoinha.com: o Cristão e a Política

•

Professor de inglês em projeto comunitário para crianças e adolescentes na Escola Estadual Carlos
Drummond de Andrade - 2016

