
 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO  

DO CENTRO-OESTE - SUDECO 

 

CURRÍCULO 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Raimundo da Costa Veloso Filho 

Cargo: Coordenadora-Geral 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

GRADUAÇÃO 

Descrição: Estudos Sociais  

GRADUAÇÃO 

Descrição: Ciências Contábeis 

PÓS-GRADUAÇÃO  

Descrição: Gestão de pessoas 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

Cargo: Assessor 

Neste Ministério assessorei o Diretor de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica, nos assuntos de 

sua competência, especialmente no acompanhamento das atividades relacionadas ao PPA 

2012/2014,Planejamento Estratégico, fixação e acompanhamento das metas do Departamento, PLOA, 

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - STOP, Comitê de Capacitação dos servidores, e 

atendimento às demandas oriundas do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Policia 

Federal, radiodifusores, e comunicade, dirigidas ao titular do Departamento, que exijam pronto 

atendimento. Em dezembro/2016 estou trabalhando na Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças. 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Cargo: Coordenador de Gabinete da SPOA/MP, de 2005 a 2011 — DAS 101.3. 

Descrição: Como Coordenador de Gabinete assistia o Subsecretário e o Subsecretário-Adjunto, nos 

diversos assuntos inerentes ao Gabinete, controle e acompanhamento do atendimento das demandas 

oriundas dos órgãos de controle e judiciais, etc. 

 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

Cargo: Coordenador  

Descrição: DAS 101.3 - período de 1998 a 2005, coordenei com sucesso vários trabalhos relacionados com 

a celebração de convênios, com análise de prestações de contas, e com projetos executados com recursos 

oriundos de incentivo à cultura (Lei Rouanet). Implantei com êxito a coordenação de acompanhamento da 

execução dos convênios daquele Ministério e dos projetos incentivados com a lei Rouanet. Participei de 

vários Grupos e Comissões de Trabalho instituídas pelo Secretário-Executivo. Estes grupos tiveram 

diversas finalidades, entre elas destaco aquelas relacionadas ao desenvolvimento de sistemáticas de análise 

de prestação de contas, com vistas a atender determinação do TCU, e aquelas relativas a revisam de 

normativos daquela Pasta. 

 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO - MARE 



 

DAS 101.4 - Neste Ministério trabalhei de 1995 a 1998, coordenando um grupo de servidores responsáveis 

pela análise das prestações de contas de convênios oriundos de órgãos extintos e que eram objeto de 

questionamento pelo TCU e pelo Poder Judiciário. 

 

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 

Coordenei os atos da Gerência de Convênio, no que diz respeito à celebração de convênios, de forma a 

submetê-los à assinatura da então Ministra daquela Pasta. 

 

DELEGACIA REGIONAL DO TESOURO NACIONAL - DRTN/DF 

Neste período, entre tantas outras atividades atuei na implantação do SIAFI 1986 a 1994. 

 

MINISTÉRIO DO INTERIOR - MINTER 

Em 1979 iniciei a minha carreira no Serviço Público Federal como datilógrafo. 


