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CURRÍCULO 
 
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Fernanda Ludmila Elias Barbosa 
Cargo efetivo: Analista de Infraestrutura 
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Chefe de Gabinete DAS 101.4 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
GRADUAÇÃO 
Curso: Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado 
Instituição: Universidade de Brasilia 
Período de Conclusão: Junho/2004 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional 
Cargo/função: Assessora do Gabinete do Ministro (FCPE 102.4) 
Descrição das principais atividades: Assessoria técnica para a implementação e execução das Políticas setoriais 
desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, subsídio técnico para elaboração e 
aperfeiçoamento de políticas e normativos, assessoria técnica para execução de convênios e contratos de 
repasse no âmbito do MDR. 
Período: Setembro 2021 – Abril 2022  
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional  
Cargo/função: Assessora Técnica (DAS 102.3) 
Descrição das principais atividades: Planejamento técnico, implementação e execução da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, projetos e obras de infraestrutura, apoio técnico na execução e 
avaliação de políticas em desenvolvimento e mobilidade urbana, projetos e obras em 
infraestrutura, subsídio técnico para a elaboração normativos e manuais para a 
execução de programas. 
Período: fevereiro/2021 – setembro/2021 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Infraestrutura 
Cargo/função: Coordenadora de Programa da Secretaria Executiva (DAS 103.3) 
Descrição das principais atividades: Planejamento e Supervisão de atividades de planejamento, orçamento e 
administrativas (SPOA) no âmbito da Secretaria Executiva, supervisão de implementação de recursos logísticos, 
planejamento e gestão do espaço físico; Coordenadora do Projeto de implementação do Building Information 
Modelling – BIM no Ministério da Infraestrutura e entidades vinculadas; 
Período: janeiro/2019 – fevereiro/2021 
 



Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério das Cidades 
Cargo/função: Chefe de divisão (DAS 102.1) 
Descrição das principais atividades Planejamento técnico, implementação e execução de políticas em 
planejamento e desenvolvimento urbano, projetos e obras de infraestrutura, apoio técnico na execução e 
avaliação de políticas em planejamento e desenvolvimento urbano, projetos e obras em infraestrutura, subsídio 
técnico para a elaboração de políticas, projetos e obras em infraestrutura e planejamento urbano Local e 
Interfederativo; 
Período: julho/2010 – dezembro/2018 
 


