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Ano Conclusão: 2007
Instituição: Universidade Federal do Piauí - UFPI
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
_______________________________________________________________________________
1. Atividades de gestão, coordenação e ações operacionais de desapropriação nas
rodovias federais vinculadas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
– DNIT no período entre 2009 e 2011.
2. Atividades de gestão e execução de ações de desapropriação para implantação de
infraestrutura ferroviária vinculadas à VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A
no período entre 2012 e 2015
3. Atividades de apoio técnico ligadas à análise de projetos rodoviários e atividades de
Coordenação relacionadas às faixas de domínio das rodovias federais concedidas no
âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Dentre as atividades de
Coordenação na ANTT destacamos: análises de valores indenizatórios e processos de
declaração de utilidade pública – DUP ligados às desapropriações, ações relacionadas
às portarias autorizativas para uso das faixas de domínio por terceiros e procedimentos
de regulamentação voltadas à melhoria das atividades na Coordenação de Faixa de
Domínio. Período 2016 a 2019 (data presente)
SÍNTESE:
Servidor federal da carreira de infraestrutura, Engenheiro Civil e Pós-graduado em
Auditoria, Avaliações e Pericias na Engenharia. Desempenha atividades necessárias à implantação
de empreendimentos de grande porte na área de transportes desde 2009. Fez parte de Grupo de
Trabalho instituído pelo Ministério dos Transportes para reestruturação da Divisão de
Desapropriação no DNIT-Brasília. Atuou diretamente na execução e gestão de ações de
desapropriação em vários empreendimentos rodoviários pelo país. Em 2012, na VALEC (cedido),
em conjunto com grupo de servidores do MT, colaborou na reestruturação da Superintendência de
desapropriação e Arqueologia daquela empresa pública, contribuindo na melhoria da gestão,
centralização de ações e padronização de rotinas do recém-criado setor. Como resultados, as
atividades de desapropriação somaram aproximadamente 1.700 km de frentes liberadas para obras.
Paralelamente, coordenou portfólios com vistas à melhoria das rotinas internas do setor. Atuou como
palestrante representando a VALEC no 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE DESAPROPRIAÇÃO E
REASSENTAMENTO, evento organizado pelo DNIT em maio de 2014. Desde abril de 2016,
desempenha atividades no âmbito da Agencia Nacional de Transportes Terrestres – ANTT na
divisão de projetos rodoviários da Agência.

