
 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO  

DO CENTRO-OESTE - SUDECO 

 

CURRÍCULO 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Michel Alexandre Turco 

Cargo: Coordenadora-Geral 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

CURSO TÉCNICO 

Descrição: Técnico Eletrotécnico, ETE. Prof. Basilides Godoy  

GRADUAÇÃO 

Descrição: Engenheiro Eletrônico – Telecomunicações, Universidade Paulista - UNIP  

PÓS-GRADUAÇÃO 

Descrição: MBA Executivo – Master of Business Administration, IBMEC 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

SUDECO – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 

Cargo: Coordenador de Planos e Projetos Especiais  

Descrição: Liderança com ênfase na inovação, elaborando soluções especiais que beneficiem o 

desenvolvimento sustentável social e econômico do Centro-oeste, colaborando com as políticas públicas 

federais, estaduais e municipais. Responsável pela gestão de convênios provenientes de repasse financeiro 

da União a todos os entes federativos. Participação e responsável pela elaboração de planos estratégicos do 

governo federal como a Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR e o Plano Regional de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste – PRDCO.  

 

Cargo: Coordenador-Geral de Suporte Logístico e Tecnologia da Informação Substituto / Chefe de Divisão 

de Suporte Logístico 

Descrição: Liderança na gestão de contratos administrativos continuados, de terceirização e na gestão de 

materiais de patrimônio e almoxarifado. Responsável pelas atividades de suporte logístico de transporte 

dos colaboradores e servidores em todo o território nacional e pelas atividades do serviço de diárias e 

passagens. Responsável pelas atividades de apoio administrativo, incluindo serviços de protocolo e 

reprografia. Responsável pelas atividades de gestão documental física e digital. Responsável pela condução 

de processos licitatórios, com participação da elaboração do projeto básico, homologação ou adjudicação 

da contratação, compondo equipe de apoio de licitação.  

 

BRASIL TELECOM  

Cargo: Executivo de Negócios Sênior 

Descrição: Gerência comercial de carteira de clientes corporativos do segmento financeiro como Bancoob 

e Banco de Brasília-BRB, e do segmento governo como Ministérios, Tribunais, Prefeituras e Governo do 

DF. Responsável pelo desenvolvimento e propospecção de novos negócios voltados a soluções de 

telecomunicações e tecnologia de informação, envolvendo serviços de mobilidade, voz, dados e datacenter. 

Participação em processos licitatórios, elaborando propostas e contratos. Participação em processo de 

startup do mercado de telefonia móvel da Brasil Telecom S.A. no Distrito Federal. Participação em 

programa de formação profissional Jovem Vendedor de Brasil Telecom – Filial DF, prestando consultoria 

comercial em soluções de telecomunicações.  

 


