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CURRÍCULO 

 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Nome: Roberta Kelly de Morais Silva  
Cargo efetivo: Asssitente Técnica - Administrativa 
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Coordenadora-Geral de Cooperação Técnica (Substituta) 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

 

GRADUAÇÃO 
Curso: Gestão Pública  
Instituição: Universidade Estácio de SÁ    
Período de Conclusão: Cursando  

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Ministério da Integração Nacional 
Cargo/função: Coordenação Geral de Suporte Logístico (Serviço de Contratos). 

 
Descrição das principais atividades: 
 

✓ Elaboração de minutas de contratos administrativos e termos aditivos, apostilamentos, rescisões, 
alterações e adequações nos instrumentos, acréscimos e supressões de quantitativos;  

✓ Realização de pesquisas de preços junto ao mercado e junto aos órgãos da Administração Pública, para 
comprovar vantajosidade econômica na prorrogação dos contratos;  

✓ Realização de pesquisas quanto às condições de habilitação e qualificação das empresas contratadas 
junto ao SICAF e ao CADIN, e também publicamos contratos administrativos e termos aditivos no Diário 
Oficial da União, por meio do Sistema SICON;  

✓ Análise e instrução dos processos e os pedidos de reajustamento de preços, de reequilíbrio econômico-
financeiro e de repactuação dos contratos;  

✓ Auxílio às atividades dos Gestores de Contratos Administrativos, em conformidade com o disposto no 
Artigo 67, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;  

✓ Arquivamento, controle e restituição às empresas contratadas de todas as garantias contratuais 
financeiras e técnicas;  

✓ Aplicação de sanções administrativas (penalidades) as empresas contratadas. 
 
Período: 2010-2012  
 
 
 
 



 

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Ministério da Integração Nacional 
Cargo/função: Secretária de Desenvolvimento Regional (Coordenação Geral de Gestão de Convênios e Contratos). 
 
Descrição das principais atividades: 
 

✓ Analisar a conformidade das formalidades legais dos contratos e convênios; preparar a documentação 
pertinente à formalização de contratos, convênios e prestação de conta;  

✓ efetuar consultas e registros sobre contratos e convênios nos sistemas de informação gerencial da 
Administração Pública Federal;  

✓ controlar os prazos de vigência dos contratos e convênios;  
✓ elaborar, em conjunto com as demais Coordenações Gerais, a programação das fiscalizações sobre o 

cumprimento dos objetos dos contratos e dos convênios e acompanhar a sua realização; 
✓ analisar relatórios técnicos das fiscalizações sobre o andamento dos contratos e convênios e emitir 

pareceres para subsidiar a liberação de recursos e o atesto de faturas;  
emitir pareceres sobre os aspectos de execução física das prestações de conta apresentadas relativas a convênios 
e a outros instrumentos congêneres;  

✓ realizar o controle orçamentário e financeiro dos recursos alocados aos contratos e convênios;  
✓ auxiliar e sistematizar informações para a Coordenação Geral de Programação e acompanhamento na 

elaboração de respostas em atendimento às diligências e aos demais requerimentos de informações 
submetidos à Secretaria; 

✓  apoiar a elaboração do relatório anual de avaliação da PNDR, no âmbito de sua área de atuação; e  
✓ fornecer informações para monitoramento, controle e mensagens presidenciais no âmbito de sua 

atuação. 
 
Período: 2013-atual   

 


