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CURRÍCULO 
 
 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 
Nome: Rosilene Vaz Cavalcanti 
Cargo efetivo: Engenheira 
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Coordenadora Geral de Restabelecimento e Reconstrução 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
PÓS-GRADUAÇÃO 
Curso: Especialização em Defesa Civil 
Instituição: Faculdade Unyleya 
Período de Conclusão: 2021 
 
ESPECIALIZAÇÃO 
Curso: Especialização em Auditoria, Avaliação e Perícia em Engenharia 
Instituição: IPOG - Instituto de Pós-Graduação de Brasília 
Período de Conclusão: 2015 
 
GRADUAÇÃO 
Curso: Engenharia Civil 
Instituição: IESPLAN - Centro de Ensino Superior Planalto 
Período de Conclusão: 2005 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional 
Cargo/função: Coordenadora Geral de Restabelecimento e Reconstrução do Departamento de Obras de 
Proteção e Defesa Civil 
Descrição das principais atividades: Gestão de transferências obrigatórias de obras públicas. Coordenação da 
equipe engenharia nas Análises Técnicas de Projetos de Engenharia; Coordenar e implementar ações de 
reabilitação em desastres de grande relevância no país, em apoio aos órgãos estaduais, distritais e municipais 
de proteção e defesa civil; Coordenar a analisar, nos aspectos técnicos, propostas de transferências de recursos 
para execução de ações de restabelecimento e de reconstrução; Planejar, coordenar, supervisionar e realizar 
vistorias técnicas, acompanhar e avaliar a execução dos objetos de transferências de recursos; Coordenar a 
elaboração de pareceres relativos aos objetos conveniados ou resultantes de instrumentos congêneres no que 
se refere aos aspectos de execução física das prestações de conta, prorrogação de prazos e adequação de 
metas. 
Período: 2017  até a presente data 
 
 
 



Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Integração Nacional 
Cargo/função: Engenheira Civil 
Descrição das principais atividades: Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de serviços de engenharia 
e manutenção predial; Gestão de contratos; Elaborar projetos básicos e termos de referência, objetivando a 
contratação de serviços de engenharia e manutenção predial; Fiscalizar a execução de obras e serviços de 
engenharia a serem realizados nas edificações do Ministério; Emitir parecer sobre projetos, promover e 
executar a inspeção técnica dos serviços de obras de engenharia e arquitetura e elaborar laudo de vistoria para 
fins de conclusão, recebimento ou entrega de obras/serviços; 
Período: 2013 a 2017 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Integração Nacional 
Cargo/função: Coordenadora Geral de Reabilitação e Reconstrução do Departamento de Reabilitação e 
Reconstrução 
Descrição das principais atividades: Gestão de transferências (voluntárias e obrigatórias) de obras públicas; 
Coordenar a equipe engenharia nas Análises Técnicas de Projetos de Engenharia; Coordenar e implementar 
ações de reabilitação em desastres de grande relevância no país, em apoio aos órgãos estaduais, distritais e 
municipais de proteção e defesa civil; Coordenar a analisar, nos aspectos técnicos, propostas de transferências 
de recursos para execução de ações de reabilitação e de reconstrução; Planejar, coordenar, supervisionar e 
realizar vistorias técnicas, acompanhar e avaliar a execução dos objetos de transferências de recursos;  
Coordenar a elaboração de pareceres relativos aos objetos conveniados ou resultantes de instrumentos 
congêneres no que se refere aos aspectos de execução física das prestações de conta, prorrogação de prazos e 
adequação de metas. 
Período: 2009 a 2013 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Integração Nacional 
Cargo/função: Engenheira Civil 
Descrição das principais atividades: Análise técnico de projetos de engenharia; Vistorias em obras conveniadas 
com o Ministério; Elaboração de Parecer Técnico das obras vistoriadas; Elaboração de Parecer Técnico 
Conclusivo. 
Período: 2006 a 2009 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Quattor Engenharia S/C Ltda. 
Cargo/função: Projetista e Engenheira Civil 
Descrição das principais atividades: Elaboração de projetos estruturais, estruturas em concreto. 
Período: 1998 a 2006 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Desing Decorações Ltda. 
Cargo/função: Projetista 
Descrição das principais atividades: Elaboração de projetos arquitetonicos e de decoração. 
Período: 1996 a 1998 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Simetria Engenharia e Projetos S/C Ltda. 
Cargo/função: Projetista 
Descrição das principais atividades: Elaboração de projetos estruturais, estruturas em concreto. 
Período: 1990 a 1995 
 


