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CURRÍCULO 
 
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Jimmu de Azevedo Ikeda 
Cargo efetivo: Especialista em Infraestrutura Sênior 
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Coordenador-Geral de Estudos e Projetos (FCPE 101.4) 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Curso: Mestrado em Engenharia Civil 
Instituição: Universidade Federal de Goiás 
Período de Conclusão: 12/05/2000 
 
GRADUAÇÃO 
Curso: Engenharia Civil 
Instituição: Universidade Federal de Goiás 
Período de Conclusão: 12/03/1993 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional 
Cargo/função: Coordenador-Geral de Estrudos e Projetos 
Descrição das principais atividades: planejamento das licitações necessárias à implementação dos 
empreendimentos estratégicos; orientação dos procedimentos técnicos e a elaboração de documentos 
da fase interna dos processos licitatórios; auxílio na articulação institucional no âmbito de acordos e 
compromissos firmados para viabilizar projetos estratégicos de recursos hídricos; acompanhamento da 
elaboração dos planos de segurança de barragens dos empreendimentos executados pelo Departamento 
de Projetos Estratégicos (DPE); análise da compatibilidade de custos de serviços e aquisições com os 
praticados no mercado para os contratos administrativos em execução no âmbito do Departamento; 
elaboração de orçamentos de referência da Administração e análise de custos em projetos em fase de 
contratação no âmbito do DPE; acompanhamento da elaboração de estudos e planos para projetos 
estratégicos de aproveitamento de recursos hídricos.  
Período: 03/12/2019 até atualmente. 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento 
Cargo/função: Coordenador de Demandas de Controle 
Descrição das principais atividades:  acompanhamento dos expedientes relacionados aos Órgãos de 
Controle; e avaliação e monitoramento do andamento dos processos investigativos e de aplicação de 
penalidades contratuais. 
Período: 30/08/2019 a 02/12/2019. 
 



Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento 
Cargo/função: Assessor Especial do Ministro 
Descrição das principais atividades: Assessoramento ao Ministro de Estado: no exercício de suas 
atribuições e no exame e na condução dos assuntos relacionados à Secretaria Nacional de Segurança 
Hídrica; em sua articulação com representantes de outros Poderes Públicos e de organizações privadas. 
Período: 16/01/2019 a 22/07/2019. 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do 
Desenvolvimento Regional) 
Cargo/função: Coordenador-Geral de Gestão de Arranjos Institucionais de Obras Hídricas 
Descrição das principais atividades: coordenação da elaboração e formalização de arranjos institucionais 
de obras hídricas. 
Período: 11/05/2017 a 15/01/2019. 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do 
Desenvolvimento Regional) 
Cargo/função: Assessor Técnico 
Descrição das principais atividades: acompanhamento da elaboração e formalização de arranjos 
institucionais de obras hídricas. 
Período: 07/11/2016 a 10/05/2017. 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do 
Desenvolvimento Regional) 
Cargo/função: Especialista/Gestão de Contratos 
Descrição das principais atividades: Gestão de contratos de obras de infraestrutura e assessoramento 
Técnico na área de engenharia. 
Período: 01/07/2009 a 06/11/2016. 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Universidade Paulista - UNIP (Goiânia/GO) 
Cargo/função: Professor de Ensino Superior 
Descrição das principais atividades: Docência no curso de Arquitetura em disciplinas nas áreas de 
estruturas, instalações prediais e topografia. 
Período: 01/02/2005 a 30/06/2009. 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Universidade Estadual de Goiás - UEG (Anápolis/GO) 
Cargo/função: Professor de ensino superior 
Descrição das principais atividades: Docência nos cursos de Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia 
Agrícola nas áreas de estruturas, física, cálculo numérico e mecânica dos solos.Orientação de trabalhos 
de conclusão de curso na área de estruturas. 
Período: 01/03/2001 a 30/06/2009. 
 
 


