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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

GRADUAÇÃO 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI  (2001 – 2009) 

Apoio Técnico Especializado  

 

Controlar e promover a execução dos serviços orçamentário e financeiro das despesas no âmbito da 
administração central do ministério; análise e regularização de inconsistências contábeis para posterior 
conformidade de registro; preparar o relatório de gestão para o processo de prestação de contas anual; 
aplicar a legislação pertinente a retenção de impostos e contribuições; coordenar a execução 
orçamentária e financeira relacionada a pessoal e a outras despesas correntes e de capital; elaborar 
relatórios e outros instrumentos demonstrativos relacionados aos programas de governo: limite 
orçamentário, programação financeira, repasse, sub-repasse, provisões e destaque por meio do tesouro 
gerencial; controlar e solicitar os créditos adicionais: especiais, extraordinários e suplementares; elaborar 
a projeção orçamentária e financeira para o exercício; analisar, controlar e descentralizar recursos a 
órgãos e entidades da administração a fim de atender os termos de execução descentralizada; emitir nota 
de empenho, ordem bancária, nota de crédito, nota de programação financeira, nota de lançamento, nota 
de sistema, pré-empenho, documento de arrecadação de receitas federais – darf, documento de 
arrecadação de receitas estaduais – dar, guia da previdência social – gps no âmbito do SIAFI.  
 
INSTITUTO CHICO MENDES DE BIODVERSIDADE – ICMBio (2009 – 2010) 

Assistente Operacional 

 

Registro atualizado do movimento das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais; Proceder às 

descentralizações de crédito, de acordo com os limites orçamentários estabelecidos, para as Unidades 

Gestoras Executoras, emitindo notas de movimentação de crédito, destinadas aos órgãos e entidades do 

Instituto; Acompanhar a execução orçamentária dos órgãos e entidades do Instituto; Analisar as 

propostas dos órgãos, visando à elaboração da proposta setorial para a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

Examinar e emitir parecer sobre pedidos de créditos adicionais e acompanhar a sua tramitação; Orientar 

as unidades gestoras executoras vinculadas ao ICMBio, quanto à execução do orçamento anual; Proceder 

à alimentação, no Sistema de Orçamento Federal – SIOP, das informações que compõem a solicitação de 

créditos adicionais e outras alterações orçamentárias que se fizerem necessárias; Acompanhar as 

solicitações de alterações orçamentárias junto ao Órgão Setorial de Orçamento; Analisar as propostas 

orçamentárias anuais do órgão quanto aos objetivos, metas e alocação de recursos;  



 

MINISTÉRIO DO TURISMO – MTUR (2010-2014) 

Contrato Temporário ( Contador MTUR-IV-A) 

 

Controlar e promover a execução dos serviços orçamentário e financeiro das despesas no âmbito da 
administração central do Ministério por meio de convênios, contrato de repasse ; análise e regularização 
de inconsistências contábeis para posterior conformidade de registro; preparar o relatório de gestão para 
o processo de prestação de contas anual; aplicar a legislação pertinente as transferências voluntárias do 
Governo Federal;; elaborar relatórios e outros instrumentos demonstrativos relacionados aos programas 
de governo: limite orçamentário, programação financeira, repasse, sub-repasse, provisões e destaque por 
meio do tesouro gerencial; controlar e solicitar os créditos adicionais: especiais, extraordinários e 
suplementares; elaborar a projeção orçamentária e financeira para o exercício; analisar, controlar e 
descentralizar recursos a órgãos e entidades da administração a fim de atender os termos de execução 
descentralizada; emitir nota de empenho, ordem bancária, nota de crédito, nota de programação 
financeira, nota de lançamento, nota de sistema e pré-empenho;  Análise de processos de prestação de 
contas. Atendimento à diligências demandadas pela auditoria e Consultoria Jurídica. Atendimento aos 
órgãos de controle externo CGU e TCU. Revisão de análises e orientação na tomada de decisão.  

 

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE  - SUDECO (2014 – 2021) 

CONTADOR 

 

Controlar e promover a execução dos serviços orçamentário e financeiro das despesas no âmbito da 

administração central do ministério; análise e regularização de inconsistências contábeis para posterior 

conformidade de registro; preparar o relatório de gestão para o processo de prestação de contas anual; 

aplicar a legislação pertinente a retenção de impostos e contribuições; coordenar a execução 

orçamentária e financeira relacionada a pessoal e a outras despesas correntes e de capital; elaborar 

relatórios e outros instrumentos demonstrativos relacionados aos programas de governo: limite 

orçamentário, programação financeira, repasse, sub-repasse, provisões e destaque por meio do tesouro 

gerencial; controlar e solicitar os créditos adicionais: especiais, extraordinários e suplementares; elaborar 

a projeção orçamentária e financeira para o exercício; analisar, controlar e descentralizar recursos a 

órgãos e entidades da administração a fim de atender os termos de execução descentralizada; emitir nota 

de empenho, ordem bancária, nota de crédito, nota de programação financeira, nota de lançamento, nota 

de sistema, pré-empenho, documento de arrecadação de receitas federais – darf, documento de 

arrecadação de receitas estaduais – dar, guia da previdência social – gps no âmbito do SIAFI; Registro 

atualizado do movimento das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais; Proceder às 

descentralizações de crédito, de acordo com os limites orçamentários estabelecidos, para as Unidades 

Gestoras Executoras, emitindo notas de movimentação de crédito, destinadas aos órgãos e entidades do 

Instituto; Acompanhar a execução orçamentária dos órgãos e entidades do Instituto; Analisar as 

propostas dos órgãos, visando à elaboração da proposta setorial para a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

Examinar e emitir parecer sobre pedidos de créditos adicionais e acompanhar a sua tramitação; Orientar 

as unidades gestoras executoras vinculadas aos Fundos (FDCO/FCO), quanto à execução do orçamento 

anual; Proceder à alimentação, no Sistema de Orçamento Federal – SIOP, das informações que compõem 

a solicitação de créditos adicionais e outras alterações orçamentárias que se fizerem necessárias; 

Acompanhar as solicitações de alterações orçamentárias junto ao Órgão Setorial de Orçamento; Analisar 

as propostas orçamentárias anuais do órgão quanto aos objetivos, metas e alocação de recursos; 

Análise de processos de prestação de contas. Atendimento à diligências demandadas pela auditoria e 



 

Consultoria Jurídica. Atendimento aos órgãos de controle interno CGU, externo TCU e Policia Federal.  

Análise e orientação na tomada de decisão quanto a Prestação de Contas. 

 
 


