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CURRÍCULO 
 
 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 
Nome: Cristina Abreu Jansen 
Cargo efetivo: Analista Técnico-Administrativo 
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Coordenadora de Tomada de Contas Especial - Coordenadora-
Geral de Prestação de Contas de Convênios e de Tomada de Contas Especial, substituta 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
PÓS-GRADUAÇÃO 
Curso: Gestão Pública – Área de Conhecimento: Administração 
Instituição: Faculdade Unileya 
Período de Conclusão: 2017 
 
GRADUAÇÃO 
Curso: Processamento de Dados 
Instituição: UNEB – União Educacional de Brasília 
Período de Conclusão: 2001 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional  
Cargo/função: Analista-Técnico Administrativo / Coordenadora de Diligências e Tomadas de Contas Especial 
Descrição das principais atividades: coordenar a elaboração de informações em respostas às diligências; coordenar 
as análises de prestação de contas com proposição de instauração e de dispensa de Tomada de Contas Especiais; 
Acompanhar e coordenar a instauração das TCEs por meio do sistema e-tce; Acompanhar e orientar os servidores 
que estão no programa de gestão – SISGP. 
Período: 02/2019 a presente data. 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional  
Cargo/função: Analista-Técnico Administrativo / Coordenadora-Geral de Prestação de Contas de Convênios e 
de Tomada de Contas Especial, substituta 
Descrição das principais atividades: Na ausência do Coordenador Titular, compete planejar, coordenador, 
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de análise financeiras das prestações de contas de 
convênios, termos de compromisso e outros instrumentos congêneres celebrados pelo Ministério. 
Período: 02/2019 a presente data 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Integração Nacional 
Cargo/função: Analista-Técnico Administrativo / Chefe de Divisão de Tomada de Contas Especial 



Descrição das principais atividades: orientar os analistas na elaboração de parecer financeiro para instauração 
de Tomada de Contas Especial; revisar parecer financeiro para instauração de Tomada de Contas Especial;  
instruir e submeter ao Coordenador os processos referentes aos convênios, termos de compromisso e 
instrumentos congêneres, cujos convenentes estejam omissos no atendimento às diligências ou que não 
tiverem acatadas as justificativas apresentadas, com vistas ao seu encaminhamento para fins da instauração 
da respectiva tomada de contas especial; propor a dispensa das prestações de contas de convênios, termos de 
compromisso e instrumentos congêneres nos casos legalmente autorizados; e acompanhar e manter as 
informações sobre as Decisões do Tribunal de Contas da União referentes aos julgamentos das Tomadas de 
Contas Especiais relativas aos convênios, termos de compromisso e instrumentos congêneres firmados pelo 
Ministério. 
Período: 09/2015 a 02/2019 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Integração Nacional 
Cargo/função: Analista-Técnico Administrativo 
Descrição das principais atividades: Análise financeira de Prestação de Contas de convênios e de Tomada de 
Contas Especial. 
Período: 10/2013 a 08/2015 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Fazenda com lotação na Receita Federal do Brasil 
Cargo/função: Assistente-Técnico Administrativo 
Descrição das principais atividades: Atividades de cadastramento local de usuários nos sistemas da RFB, Agente 
de registro de certificação digital. 
Período: 13/08/2009 a 22/10/2013 
 
 


