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CURRÍCULO 

 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: FABRICIO MOURA MOREIRA 
Cargo efetivo: Auditor Federal de Finanças e Controle 
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Secretário da Secretaria de Coordenação Estrutural e Gestão 
Corporativa - SECOG 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

PÓS-GRADUAÇÃO 
 
FDC – Fundação Dom Cabral (2019): MPA – Mestre em Administração 
Kellogg School of Management – Northwestern University (2018): PMBA – Post MBA 
FDC – Fundação Dom Cabral (2012): MBA – Executivo 
 
GRADUAÇÃO 
Curso: Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica 
Instituição: Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
Período de Conclusão: 18/12/2004 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
(2022-Atual) Ministério do Desenvolvimento Regional – Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão 

Corporativa: planejar, coordenar e promover o desenvolvimento institucional, a governança e a modernização 
administrativa, com vistas à eficácia e à efetividade das ações do Ministério e de suas entidades vinculadas; 
acompanhar e avaliar a atuação dos órgãos do Ministério e de suas entidades vinculadas, com vistas ao 
cumprimento das políticas, das metas e dos projetos estabelecidos; coordenar as ações de desenvolvimento 
tecnológico e de modelos de prestação dos serviços das políticas sob a competência do Ministério junto às 
Secretarias e às suas entidades vinculadas; supervisionar, em articulação com os órgãos do Ministério e suas 
entidades vinculadas, a elaboração e a consolidação dos planos e dos programas anuais e plurianuais; coordenar 
a elaboração e as revisões do plano de segurança da informação e comunicações, em conjunto com os órgãos do 
Ministério e observadas as diretrizes do comitê estratégico de segurança da informação; supervisionar as 
estratégias destinadas à otimização e à modernização das atividades setoriais de administração de imóveis, 
patrimônio, almoxarifado, transporte, serviços terceirizados, licitações e contratos; supervisionar a análise de 
recursos administrativos e representações relacionados a compras e contratações; supervisionar a gestão dos 
contratos e os convênios de prestação de serviços, no âmbito de sua competência; e apoiar o Secretário-
Executivo na coordenação das atividades necessárias para assistir o Ministro de Estado na supervisão ministerial 
de suas entidades vinculadas. 

 

(2020-2022) Ministério do Desenvolvimento Regional – Diretor de Orçamento e Finanças: Responsável por 
planejar, coordenar e desenvolver as atividades de planejamento e orçamento, finanças e contabilidade. Análise 



financeira das prestações de contas de convênios. Execução orçamentária de 100% dos investimentos. 
Estruturação de nova sistemática de análise orçamentária e financeira, visando otimização na utilização dos 
recursos. Aperfeiçoamento da gestão e controle das análises de prestação de contas, com aumento de 
produtividade de 20%. 

 
(2019) Ministério do Desenvolvimento Regional – Subsecretário de Administração: Responsável por planejar, 
coordenar e desenvolver as atividades de administração, TI, recursos humanos, logística, serviços gerais e gestão 
de documentos e arquivo. Participação no processo de criação do Ministério do Desenvolvimento Regional 
(integrando pessoas, contratos e espaços). Otimização e racionalização nos contratos, com redução de custos 
em mais de 40. 
 

(2016-2019) Ministério da Fazenda – Subsecretário-Adjunto de Planejamento, Orçamento e Administração: 
Responsável por planejar, coordenar e desenvolver as atividades de planejamento, orçamento, finanças, 
contabilidade, TI, recursos humanos, serviços gerais e documentação e arquivos. Coordenação de 26 unidades 
regionais. Otimização na utilização de espaços físicos. Redução de custos em mais de 20%. 
 

(2015-2016) Ministério da Fazenda – Superintendente de Administração no Distrito Federal: Responsável pelas 
licitações e gestão de contratos. Gestão da prestação dos serviços de logística e RH. Ordenador de despesas. 
Ganhos de eficiência de 50% e redução de custos em mais de 20%. 
 

(2014-2015) Ministério da Fazenda – Coordenador-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais: 
Estruturação do Programa de Fortalecimento Institucional. Criação e gestão do Escritório de Projetos. 
Desenvolvimento de metodologia de modelagem de processos e implementação de melhorias. Elaboração do 
PPA 2016-2019 do Ministério. 
 
(2013-2014) Ministério da Fazenda – Gerente de Recursos Humanos do Tesouro Nacional: Gestão e 
aperfeiçoamento dos processos de RH. Desenvolvimento de novo sistema. Idealização e contratação de 
Programa de Desenvolvimento Gerencial. 
 

(2010-2013) Ministério da Fazenda – Gerente de Informação do Tesouro Nacional: Gestão dos processos de 
comunicação interna e responsável pela coordenação, planejamento e divulgação de eventos institucionais e 
pela gestão da documentação técnica. Inserção do Órgão nas redes sociais e reformulação do portal na internet. 
 
(2008-2010) Ministério da Fazenda – Analista de Recursos Humanos do Tesouro Nacional: Reformulação de 
metodologia e implementação de modelo de Gestão por Competências e participação no desenvolvimento de 
processos seletivos internos. 
 
(2007-2008) Ministério da Fazenda – Analista de Relacionamento com Investidores do Tesouro Nacional: 
Elaboração de apresentações sobre a gestão da Dívida Pública e atuação no Programa Tesouro Direto. 
Desenvolvimento de projeto de análise estatística sobre os indicadores utilizados pelas principais agências de 
classificação de risco. 
 
(2004-2005) Hedging-Griffo – Analista de Risco: Análise da exposição dos fundos aos principais fatores de risco. 
Precificação de todos os ativos financeiros. Enquadramento dos fundos de acordo com as normas da CVM. 
 



 

 


