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FORMAÇÃO 

 

• Pós-graduado em MBA - Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental. IPOG, conclusão em 2015. 

• Graduado em Ciências Econômicas. UCG, conclusão em 2004. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

• 2016 - Atual – Instituto Nacional de Colonização e Ref. Agrária (INCRA-Sede) 

Cargo: Coordenador Geral de Cadastro Rural – DFC 

Cargo: Diretor Substituto da Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária 

 

• 1994-2016 (Agosto) – Superintendência Regional do INCRA em Goiás - (SR-04) 

Cargo: Fiscal de Cadastro e Tributação Rural. 

Principais atividades: 

 

Período de Maio/2003 (2016); Assegurador de Planejamento e Controle / Assistente Técnico 

(DAS 10,2.1 - Portaria INCRA/P/No 1.118/2003): Atualização mensal dos dados de execução 

física das ações da SR-04 constante do caderno de metas no sistema monitoramento / SIR; 

coordenador da equipe destinada para elaboração anual do Relatório de Gestão e do planejamento 

das ações (metas físicas e orçamentárias) para cada exercício da SR-04; apoio e coordenação ao 

atendimento às demandas dos órgãos de controle (CGU e TCU); coordenador do núcleo de 

tecnologia da informação (NTI) da SR-04; responsável pela demanda de recursos das áreas meio e 

finalísticas à Sede (INCRA-DF); ordenador de despesas (a partir de 2011).  

 

Período de Janeiro1994: Abril/2003; Atuação técnica na Divisão de Cadastro Rural / Obtenção de 

Terras: em análises, de Declaração de Propriedade Rural - DP; Processos Administrativo de 

Fiscalização Cadastral - PAF; levantamento de cadeias dominiais de propriedade rural; membro de 

equipes de vistorias de imóveis rurais para fins de desapropriação e/ou aquisição. 
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QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 

• Administración de Tierras y Gobernanza de la Tenencia – carga horária: 40 horas, FAO/ONU  

(2017) 

• Trabalho de Final do curso -  TCC, Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) como instrumento 

de preservação ambiental, publicado na Revista Especialize On Line – IPOG, edição nº 09/2015. 

• Oficina de capacitação para elaboração do Relatório de Gestão - carga horária: 20 horas, INCRA-

GO (2015). 

• Gestão de contratos de TI – carga horaria: 30 horas, ENAP (2015). 

• Palestra lançamento do novo sistema de prestação de contas (e-contas) – videoconferência, carga 

horária: 03 horas, TCU (2015), 

• Capacitação "Elaboração do relatório de gestão 2014 - Processo de prestação de contas" - carga 

horária: 04 horas, CGU-GO (2014). 

• Participação no "Encontro Nacional de Asseguradores de Planejamento do INCRA" – carga 

horária: 32 horas – INCRA-Sede (2014). 

• Curso de Planejamento Estratégico Participativo - carga horária: 40 horas, INCRA – Sede (2012). 

• Fórum Nacional de Planejamento e Gestão do INCRA - carga horária: 40 horas, INCRA - Sede 

(2012). 

• III Fórum Regional de Planejamento - carga horária: 20 horas, INCRA-GO (2011). 

• XXXIX Curso sobre SIAFI Gerencial - Sistema Integrado de Administração Financeira - carga 

horária: 24 horas, A130P (2010). 

• Auditoria e controle interno no setor público sob a ótica do TCU - carga horária: 16 horas, AOF 

Cursos - Pregão Digital (2010).  

• Congressista no COBRAC'· 2004 - 6° Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário. 

• Congressista no COBRAC. 2002 - 5° Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário. 

 


