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CURRÍCULO 
 
 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 
Nome: Helder Melillo Lopes Cunha Silva. 
Cargo efetivo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.  
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa. 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
ESPECIALIZAÇÃO 
Curso: Gestão Pública. 
Instituição: ILAPE - Instituto Latino Americano de Planejamento Educacional. 
Período de Conclusão: 2010. 
 
GRADUAÇÃO 
Curso: Abi - Comunicação Social. 
Instituição: Universidade de Brasília. 
Período de Conclusão: 2008. 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional. 
Cargo/função: Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa. 
Descrição das principais atividades:  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. 
Período: 09/2021 - atualmente. 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério das Cidades. 



Cargo/função: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. 
Descrição das principais atividades: realizar atividades de gestão governamental, como a formulação, a 
implementação e a avaliação de políticas públicas, bem como de direção e assessoramento em escalões 
superiores da administração direta, autárquica e fundacional, em graus variados de complexidade, 
responsabilidade e autonomia. 
Período: 12/2011 – 08/2021. 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
Cargo/função: Técnico Judiciário.  
Descrição das principais atividades: realizar atividades de nível intermediário a fim de fornecer auxílio técnico 
e administrativo, favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e(ou) órgãos julgadores e o 
exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da organização; desempenhar o processamento 
de feitos, redigir minutas, realizar o levantamento de dados para elaboração de relatórios estatísticos, planos, 
programas, projetos e para a instrução de processos, pesquisar legislação, doutrina e jurisprudência, emitir 
pareceres, relatórios técnicos, certidões, declarações e informações em processos; distribuir e controlar 
materiais de consumo e permanente; elaborar e conferir cálculos diversos, digitar, revisar, reproduzir, expedir 
e arquivar documentos e correspondências; prestar informações gerais ao público, bem como realizar a 
manutenção e consulta a bancos de dados e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
Período: 12/2007 - 11/2001. 


