
Nome: Teresa Maria Schievano Paulino

CargoEfetivo: Técnico Bancário Novo

Função Comissionada: Diretora de Produção Habitacional

INFORMAÇÕES PESSOAIS

FORMAÇÃO ACADÊMICA:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

Curso: Gestão e Negócios Imobiliários

Conclusão: 20/01/2006

Instituição: ESAB

Pos-Graduação

Curso: Bacharelado em Ciências Econômicas

Conclusão: 20/01/2006

Instituição: Universidade de São Paulo

Graduação

DataInicio: 03/05/2010

Entidade: Caixa Econômica Federal

Atividades
 "Atuação na Plataforma de Negócios da Construção Civil da Superintendência RegionalRibeirão Preto/SP e na 

  Agência Nove de Julho/SP, sendo as principais a vidades:o Gerenciamento de equipe mul disciplinar;o 
 Contratação de empreendimentos habitacionais;o Suporte às agências vinculadas para contratação de 

 financiamentos habitacionais;o Treinamentos e suporte aos Correspondentes CAIXA Aqui, no que tange à 
  contratação de financiamentos habitacionais;o Orientação às empresas da construção civil;o Gerenciamento da 

 carteira de relacionamento pessoa sica, com foco no a ngimento dos resultados esperados para a agência;o 
Participação ativa na ampliação na carteira de crédito habitacional da agência."

Cargo: Gerente de Atendimento

DataFim 07/11/2017

sexta-feira, 5 de novembro de 2021Os dados foram atualizados pelo própio servidor em:id: 269



DataInicio: 10/08/2020

Entidade: Caixa Econômica Federal

Atividades
 "Atuação na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, sendo as principais a vidades:o Coordenação de equipe 

 mul disciplinar;o Prevenção e combate à ilícitos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e 
 corrupção (PLD/FT);o Análise e Comunicação das ocorrências com indícios de lavagem de dinheiro aos Órgãos 

 Reguladores;o Avaliação dos modelos de monitoramento e seleção das ocorrências com indícios de lavagem de 
 dinheiro e financiamento do terrorismo;o Elaboração da Avaliação Interna de Risco."

Cargo: Gerente Executivo

DataFim 06/06/2021

DataInicio: 07/06/2021

Entidade: MDR / Secretaria Nacional de Habitação / Departamento de Produção Habitacional21

Atividades
  "Atuação no Departamento de Produção Habitacional, sendo que as principais a vidadescontemplam a gestão:- 

do acompanhamento do Programa Carta de Crédito FGTS, com elaboração de normas e acompanhamento do 
 Programa Casa Verde e Amarela;- do monitoramento de programas em andamento, com acompanhamento de 

empreendimentos ainda não entregues, gestão de trabalhos voltados à sua regularização, além da execução e 
 monitoramento do processo de seleção das famílias beneficiárias com o Ministério da Cidadania;- do orçamento 

 dos programas sob responsabilidade da diretoria;- de estudos afetos aos programas sob responsabilidade da 
diretoria."

Cargo: Diretora do Departamento de Produção Habitacional

DataFim

sexta-feira, 5 de novembro de 2021Os dados foram atualizados pelo própio servidor em:id: 269


