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Diferencial Orzil
Professores Renomados
A Orzil trabalha com conteúdo programáti co atualizado 
e de qualidade, elaborado e ministrado por gabaritada 
equipe de professores de competência comprovada pela 
formação acadêmica e experiência profi ssional.

Livros e Aposti las
Oferecemos livros e aposti las relacionados ao curso pro-
posto e os dois livros da Orzil: “Convênios e Licitações” e o 
livro “Convênios Públicos - A Nova Legislação”.

Empresa Eco
A Orzil é ecologicamente correta. Atuamos na distribuição 
de kits ecológicos com materiais recicláveis em todos os 
treinamentos.

Material Complementar
Disponibilizamos pen drive com mais de 1.500 arquivos 
com material bibliográfi co complementar (livros, guias 
manuais, carti lhas, relatórios, revistas, tutoriais, modelos 
e publicações da administração pública federal, estadual e 
municipal, e privada sem fi ns lucrati vos).

Kit Especial
Alunos Orzil recebem kit executi vo: bolsa/pasta, caderno 
de anotações, mouse pad, garrafi nha, crachá, lixeirinha 
para carro, estojo com material completo, post-it, certi -
fi cado de parti cipação.

Alimentação
A Orzil oferece dois “coff ee breaks” por dia a base de 
produtos naturais e almoço executi vo com buff et comple-
to todos os dias.

Localização
Os auditórios da Orzil (Master, Executi vo e Centro de Con-
venções) situam-se na área central de Brasília, ao lado do 
Setor Hoteleiro Sul e a poucos minutos dos ministérios e 
do Congresso Nacional. Para maior agilidade e segurança 
disponibilizamos aos clientes Orzil estacionamento privati -
vo e coberto. Mapa do local e hotéis parceiros disponíveis 
no site.

Ati vidade Social 
Os alunos da Orzil participam do Programa Atividade 
Social ao realizar a inscrição em nossos cursos.

Central de Atendimento: 
(61) 3039-7707

cursos@orzil.org / fi nanceiro@orzil.org / editora@orzil.org

www.orzil.org

Ramal 21: editora/fi nanceiro
Ramal 23: cursos 

Ramal 24: fax
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Orzil Cursos
Análise de Notas Fiscais e Tributação
Curso práti co: confere ênfase às normas de tributação e à Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de mercadorias e ser-
viços. Emissão de DANFE e regras do SPED na nova concepção de documentação fi scal. Aprofunda os conceitos, 
análises e aplicações de tributos e contribuições sociais e suas respecti vas retenções (IR / PIS / COFINS / CSLL / 
ISS / INSS). Trabalha também a aplicação das novas regras da desoneração da folha de pagamento.

Novo SIAFI e CPR
Curso operacional com ênfase no Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira do Governo 
Federal - Novo SIAFI e no módulo Contas a Pagar e Receber - Novo CPR. Inclui os principais documentos hábeis, 
principais regularizações contábeis e suprimento de fundos.

Elaboração de Documentos Ofi ciais
Curso prático: métodos e técnicas para escrever de forma clara, objetiva, impessoal, concisa e correta 
documentos oficiais: memorando, ofício, aviso, nota técnica, exposição de motivos, mensagem, parecer e 
relatório, segundo o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e o Manual de Redação da Presidência 
da República.

Secretariado Executi vo e Assessoria
Curso com foco no novo papel do secretariado executi vo e da assessoria nas organizações modernas, em 
destaque no mundo globalizado que abre novas perspecti vas nesse campo para profi ssionais qualifi cados.

Elaboração de Correspondências Eletrônicas
Curso prático: emprego dos e-mails nas instituições públicas e privadas (adequa a utilização da linguagem 
à estrutura da mensagem; identifica os pontos fortes e as principais fragilidades do uso do e-mail como 
forma de interação organizacional; analisa o valor documental do e-mail; aborda a questão: o e-mail versus 
a linguagem oficial).

Formação de Gestores (Liderança & Coaching)
Curso específi co para gestores que desejam desenvolver habilidades para conduzir, selecionar, gerenciar, moti -
var e desenvolver equipes. Inclui o papel do coaching no novo cenário insti tucional.

Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
Curso práti co para o correto entendimento das novas regras para as parcerias realizadas entre o Poder Público 
e as organizações da sociedade civil (Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014). Inclui exigências para a seleção, 
celebração, execução, monitoramento, avaliação, acompanhamento e prestação de contas das parcerias.

Entendendo a Nova Legislação de Convênios
Curso teórico/completo com foco no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007,  e na Portaria Interministerial nº 
507, de 24 de novembro de 2011: celebração, execução, fi scalização, prestação de contas e tomada de contas 
especial - TCE.

Elaboração e Análise de Termos de Execução Descentralizada, de Parceria e de Convênio
Curso teórico: técnicas para o correto entendimento, formalização, celebração e análise desses importantes 
instrumentos de formulação e execução descentralizada de políti cas públicas do Governo Federal. 

Captação de Recursos de Convênios
Curso específico para proponentes/convenentes: procedimentos para recebimento de recursos públicos; 
como identificar, pesquisar e selecionar programas federais e contatar setores responsáveis do governo. 
Inclui as novas regras que disciplinam as emendas parlamentares.

Elaboração e Análise de Projetos de Convênios
Curso teórico/práti co: teoria e estudo de caso sobre técnicas de elaboração, análise e avaliação de projetos e 
planos de trabalho de convênios, inclui demonstração funcional e operacional do SICONV.

Elaboração e Análise de Prestação de Contas de Convênios 
Curso teórico/práti co: teoria e estudo de caso sobre a elaboração e análise da prestação de contas: principais 
falhas e irregularidades apontadas pelo TCU e CGU, inclui demonstração funcional e operacional do SICONV.
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Orzil Fidelidade
A Orzil sabe que você é muito especial, gosta de fazer 
escolhas inteligentes, fundamentadas na qualidade 
e óti mo atendimento. Por isso lançamos, em 2011, 
o Cartão Fidelidade, para clientes especiais, clientes 
Orzil, onde oferecemos bolsa integral em nossos cur-
sos, passagens aéreas, estadas em hotéis e muito mais.

Confi ra o regulamento no nosso site: 
www.orzil.org/cartao-fi delidade/

Licitações e Contratos - Visão do TCU
Curso completo: correto entendimento e principais regras da Lei nº 8.666/93, além de aspectos polêmicos e 
recentes alterações normati vas. Inclui principais falhas e irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União.

Pregão Presencial e Eletrônico
Curso básico e completo: orienta de forma prática os servidores e colaboradores que exercem a função de 
pregoeiro e equipe de apoio, bem como os demais que atuam nessa importante modalidade de licitação 
para aquisição de bens comuns. Inclui as novas regras para o Sistema de Registro de Preços.

Fiscalização e Acompanhamento de Convênios
Curso teórico/práti co: teoria e estudo de caso sobre a legislação e técnicas de acompanhamento e fi scalização; 
principais falhas e irregularidades apontadas pelo TCU e CGU; inclui demonstração funcional e operacional do 
SICONV.

Obras Públicas - Visão dos Órgãos de Controle
Curso práti co: aspectos técnicos de engenharia e jurisprudência do TCU, com base no rico acervo de achados de 
auditoria dos planos anuais de fi scalização de obras (FISCOBRAS/TCU). Inclui Contratos de Repasse. 

Regularizando Situação de Inadimplência 
Curso prático: métodos e técnicas para correto entendimento dos mecanismos e verificação das situações 
de inadimplência registradas nos sistemas do Governo Federal (SIAFI, CAUC, CADIN, SICONV) visando a 
regularização nas áreas fi nanceira, de prestação de contas, de transparência e de obrigações consti tucionais/
legais; inclui a via judicial. 

Como Responder Diligências e Noti fi cações dos Órgão de Controle (TCU e CGU)
Curso para gestores públicos: ênfase em convênios e instrumentos correlatos. Enfoque em dois prismas: a 
perspectiva de quem baixa diligências (auditor); e a de quem as responde (gestor).

Jurisprudência de Convênios - Visão do TCU
Curso avançado: exegese de súmulas, decisões e acórdãos do Tribunal de Contas da União sobre o tema.

Falhas e Irregularidades nos Convênios
Curso técnico/prático: exposição dos erros mais comuns na execução de políticas públicas, por meio de 
convênios e contratos de repasse, apontados pelos órgãos de controle (CGU e TCU) e pelos concedentes, com 
vistas ao correto entendimento dos pontos polêmicos e a miti gar riscos, assegurando, com isso, a boa e regular 
aplicação dos recursos públicos.

Tomada de Contas Especial (TCE)
Curso práti co: ênfase no normati vo, a Instrução Normati va TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012, que dispõe 
sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos processos de 
tomada de contas especial. 

Sindicância e Processo Administrati vo Disciplinar
Curso práti co: procedimentos disciplinares para apurar irregularidades na esfera administrati va (PADs, Sindicân-
cias e outros procedimentos previstos na legislação).

www.orzil.org

Nome:

1 2 3 4 5 6 7 8
Informações: www.orzil.org

Central de Atendimento: (61) 3039-7707

CARTÃO FIDELIDADE
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Orzil Financeiro
Grupo Orzil
Orzil - Cursos e Eventos Ltda.
CNPJ: 08.942.423/0001-32
Inscrição Estadual: 07.489.772/001-07
Endereço: SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 601, 
Ed. Novo Centro Multi empresarial, Asa Sul
CEP: 70.340-000, Brasília - DF 

Certi dões Legais
Acesse nosso site para imprimir declarações, documentos e certidões legais da Orzil para formalização do 
processo de contratação. 

A confi rmação da inscrição se dará mediante envio da Nota de Empenho, Ordem ou Autorização de Forneci-
mento ou documento similar assinado e carimbado pelo responsável; comprovante do depósito ou boleto 
bancário. Trabalhamos com cartão de crédito (12 vezes sem juros) pelo Pag Seguro.

Banco do Brasil (001)  
Agência: 3598-X
Conta:  33.144-9

Banco Bradesco (237)
Agência: 0606
Conta: 189704-7 

Banco BRB (070) 
Agência: 208
Conta: 020111-0

Operacionalização do Siconv ( I ) 
Fase inicial (celebração do convênio): credenciar, cadas-
trar, gestão de usuários e perfi s, divulgação de program-
as, cadastro de proposta e plano de trabalho, termo de 
referência/projeto básico, envio de propostas e acom-
panhamento de análise e gerar convênio.

Operacionalização do Siconv ( II ) 
Fases intermediária e fi nal (execução e prestação de con-
tas): licitações e contratos, registro de ingresso de recur-
sos, relatório de execução, ajuste do plano de trabalho, 
termo aditi vo e gerar prestação de contas. 

Operacionalização do Siconv ( III ) 
Principais fases da celebração, execução e prestação de contas (curso compacto): organizar perfi s, disponibilizar 
programas, pareceres, incluir, enviar, analisar, complementar e aprovar proposta e plano de trabalho, gerar 
convênio, publicação, nota fi scal, licitação, incluir fornecedores e dirigentes, contrato, liquidação, pagamento e 
elaboração e análise da prestação de contas. 

Operacionalização do Siconv ( IV ) 
Curso avançado e dinâmico com foco nas atualizações mais recentes do Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse - Siconv. Inclui ofi cina de trabalho: dúvidas específi cas, perguntas e respostas mais fre-
quentes.

Assista os vídeos da Orzil e entenda todos os cursos

Central de Atendimento: 
(61) 3039-7707

cursos@orzil.org / fi nanceiro@orzil.org / editora@orzil.org

www.orzil.org

Ramal 21: editora/fi nanceiro
Ramal 23: cursos 

Ramal 24: fax

Inscrição nos Cursos 
A fi cha de pré-inscrição é on-line e está disponível no site da Orzil. 

obs: temos outras informações, documentações e fundamentações para ajudar a instruir seu processo de 
dispensa e inexigibilidade.
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Orzil Eventos
A Orzil oferece completa infra-estrutura para o sucesso de seu evento. Os auditórios são localizados em 
região estratégica de Brasília, com os mais modernos equipamentos, recepcionistas treinadas, além de 
completo e variado cardápio de coffee break.
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N
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Eixão Norte

SH
S

Torre de TV

Auditórios
Os edifí cios dos auditórios dispõem de estacionamento 
privati vo e praça de alimentação, com excelentes restau-
rantes executi vos.

Coffee Break
Oferecemos coff ee breaks variados, com toda infraestru-
tura necessária e cardápios diferenciados com alimenta-
ção que privilegia produtos naturais, em combinações 
leves e balanceadas, visando à saúde e bem-estar dos 
nossos alunos.

Recepção
Nossas recepcionistas têm experiência nos mais variados 
ti pos de eventos, estão aptas a atuar na recepção e no 
credenciamento, oferecendo suporte nos auditórios e es-
tandes.

Notebook
A Orzil disponibiliza modernos computadores para locação 
com técnicos de Tecnologia da Informação para adequado 
atendimento.

Auditório Master - Capacidade: 120 alunos  (160 m²)
Auditório Executivo - Capacidade: 23 alunos (70 m²)

Na locação, estão inclusos: sala climati zada, fi ltro de água, 
computador para o palestrante, quadro magnéti co, TV 
55`ou Data Show para projeção, sonorização e internet 
wireless.
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Onde Estamos?
Os auditórios da Orzil situam-se na área central de Brasília, ao lado do Setor Hoteleiro Sul e a poucos minutos 
dos ministérios e do Congresso Nacional. Para maior agilidade e segurança disponibilizamos aos clientes Orzil 
estacionamento privati vo e coberto. 

Auditório Master - Torre Shopping Páti o Brasil. 
Auditório Executi vo - Edifí cio Novo Centro Multi empresarial (mesmo local do escritório Orzil)
Centro de Convenções - Edifí cio Novo Centro Multi empresarial (mesmo local do escritório Orzil) 

Como Chegar? 
O percurso do Aeroporto aos locais dos cursos da Orzil é de 13 Km, trajeto percorrido em aproximadamente 20 
minutos pelo Eixo Rodoviário Sul - “Eixão Sul”.  (Informações sobre o percurso e transporte disponível no site da 
Orzil.)

Aonde Ficar?
Com objeti vo de propiciar maior conforto e agilidade aos alunos da Orzil, listamos em nosso site todos os hotéis 
próximos ao local do curso. 
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St. Peter Hotel
St. Paul Plaza Hotel

Bonaparte Hotel

 Hotel Nacional

Esplanada Brasília HotelRiviera Hotel

Banco Real

OI

Ed. Oscar 
Niemeyer

Ed. GS

Museu dos Correios

Correios

Embratel

Bristol
Hotel

Em 
construção

Em 
construção

Auditório Executivo 
e Centro de Convenções

Ginásio

Estacionamento privativo coberto para todos os alunos Orzil

700 m - 6 minutos andando

semáforo

Mapa do local e hotéis parceiros também estão disponíveis no site.

Os hotéis localizados nas quadras 03, 04, 05 e 06 estão bem próximos, cerca de 9 minutos a pé até do local 
dos eventos. Os das quadras 01 e 02 são pouco mais afastados, percurso de aproximadamente 19 minutos.
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Orzil Produtos
A pedido de nossos alunos, a Orzil disponibilizou para venda os materiais fornecidos a todos os partici-
pantes dos treinamentos e o kit sorteio realizado nos eventos. 

Produtos: 

Caderno de Anotação
Bolsa Térmica
Bolsa Viagem
Copo Keep
Necessarie
Mouse Pad
Pen Drive

Bolsa Deluxe
Garrafi nha Executi va
Kit Estojo (completo)
Bolsa Eco
Lixeirinha para Carro
Mochila para Notebook

Central de Atendimento: 
(61) 3039-7707

Ramal 21: fi nanceiro
fi nanceiro@orzil.org
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Orzil Editora
A Orzil Editora produz e publica obras voltadas à formação e capacitação de profi ssionais que atuam na gestão 
de políti cas públicas. Concentra suas publicações (livros e textos) no ramo de convênios públicos e licitações, 
divulgando trabalhos de excelência de professores, gestores e profi ssionais de reconhecida experti se na área.

Os dois livros da Orzil foram concebidos para atender à demanda específi ca de servidores públicos, nas três 
esferas de Governo, que desenvolvem ati vidades relacionadas a convênios. Objetiva também contribuir para 
o aperfeiçoamento da gestão de recursos no âmbito do setor público nacional, que se realiza por meio 
desse cada vez mais importante instrumento de formulação e execução descentralizada de políticas públi-
cas e de integração das ações de planejamento da União, estados e municípios, incluindo as organiza-
ções da sociedade civil, representadas pelas entidades privadas sem fins lucrativos que realizam ações de 
caráter e interesse público.

Convênios e Licitações (Livro de Bolso)
1ª Edição - 2014
Alexandre Orzil, Almério Amorim, 
Glaucia Maria Simões
15x10 cm, 190g, 304 páginas

Sumário
Parte I - Convênios Públicos
Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 
507/2011; Diretrizes da Comissão Gestora do Siconv e 
Comunicados SLTI/MPOG
Parte II - Licitações e Contratos  
Lei nº 8.666/93 (Licitações); Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 
3.555/2000, Decreto nº 5.450/2005 e 5.504/2005 (Pregão); 
Decreto nº 7.892/2013 (Sistema de Registro de Preços)
Parte III - Atualize seu Livro

Convênios Públicos - A Nova Legislação 
3ª Edição - 2014
Alexandre Orzil, Almério Amorim, 
Glaucia Maria Simões
25 x 17 cm, 1.5kg, 800 páginas

Sumário
Parte I - Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial 
nº 507/2011;  Diretrizes da Comissão Gestora do Siconv e 
Comunicados SLTI/MPOG
Parte II - Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, 
Instruções e Orientações Normativas (Principais Dispositi-
vos e Notas do Autor)
Parte III - Súmulas e Acórdãos do TCU (Excertos)
Parte IV - Conceitos Básicos
Parte V - Conteúdos Programáti cos da Orzil
Parte VI - Atualize seu Livro

Central de Atendimento: 
(61) 3039-7707

Ramal 21: editora
editora@orzil.org

Livros vendidos 
exclusivamente pelo site da Orzil
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Orzil Ati vidade Social
A Orzil acredita na responsabilidade social das empresas. Procura dar sua 
contribuição para valorizar o ser humano, por meio de incenti vos a escolas, 
creches e outras insti tuições carentes. 

Orzil Informati vo
Gostaríamos de mantê-lo atualizado. Por isso, criamos o grupo orzil no Google 
para você acompanhar as principais notícias sobre Gestão Pública e manter-se 
atualizado com as programações Orzil.

Já temos 15.000 membros!
Cadastre seu e-mail no site da Orzil e parti cipe!

Insti tuições Benefi ciadas:

Centro Educacional Dona América Guimarães - Planalti na - DF

Centro de Ensino Fundamental 7 - Sobradinho II - DF

Creche Maria Salomé - Santa Luzia - MG

Centro de Ensino Fundamental 7 - Sobradinho II - DF

Centro Educacional Dona América Guimarães - Planalti na - DF

Creche Maria Salomé - Santa Luzia - MG

Creche Maria Salomé (2013)

Os alunos Orzil parti cipam do Programa ao realizar a inscrição em nossos 
cursos.

Já foram doados diversos equipamentos e materiais de recreação como 
bolas, balanços, escorregadores; reformas de quadras poliesporti vas, en-
tre outros. 
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Quem Somos
Fundada em 2006, a Orzil é uma empresa especializada no planejamento de soluções em gestão pública. Dedican-
do-se ao treinamento, locação de auditórios, consultoria e editoração de livros técnicos voltados à capacitação 
de profissionais que atuam na gestão de recursos públicos, a Orzil tem portfólio de mais de 2.000 instituições 
clientes.

HISTÓRICO DOS SÓCIOS-DIRETORES:

Alexandre Orzil - Presidente
Consultor com experiência de 12 anos em gestão de convênios. Graduado em Administração de 
Empresas e pós-graduado em Auditoria Interna e Externa. Foi Coordenador-Geral de Fiscalização 
de Convênios e Coordenador de Prestação de Contas de Convênios do Ministério da Justi ça - MJ; e 
Consultor de Convênios do Ministério do Esporte - ME. Atuou principalmente nos seguintes temas 
focados em convênios federais: análise e aprovação técnica e financeira de projetos e planos de 
trabalho; fi scalização e acompanhamento de projetos; análise fi nanceira da prestação de contas; e 
instauração da tomada de contas especial. Atuou ainda na Gerência de Normas do SICOOB-BRASIL e 

na Unidade de Auditoria Interna da Confederação Nacional da Indústria - CNI. Autor dos livros: “Celebração, Execução 
e Prestação de Contas de Convênios” - Ministério da Justi ça - MJ/2006; “Convênios Públicos - A Nova Legislação” 
Orzil Editora / 3ª edição 2014; e “Convênios e Licitações” - Orzil Editora / 1ª edição 2014.

Almério Cançado de Amorim - Diretor 
Bacharel em Ciências Econômicas com pós-graduação pela UnB, Curso de Especialização na CEPAL, em 
Santi ago do Chile, e no CENDEC/IPEA. Exerceu vários cargos e funções no Governo Federal, a desta-
car: servidor de carreira do IPEA, Subsecretário de Assuntos Econômicos da Secretaria-Executi va 
do Ministério da Fazenda - MF, Secretário-Executi vo Adjunto do MF, Secretário-Adjunto do Tesouro 
Nacional, Diretor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Secretário-Executi vo do Ministério da Justi ça  
MJ. Como Secretário-Adjunto do Tesouro Nacional, supervisionou, durante mais de 10 anos, as ações 
da Coordenadoria-Geral de Normas e Execução da Despesa - CONED/STN/MF, responsável técnica 

pela edição da IN/STN 1/97, que disciplinou a celebração de convênios de natureza fi nanceira. Acumulou experiência 
como membro de conselhos fi scal e de administração de empresas públicas, fundos e OS, com destaque para: Fundo 
de Parti cipação PIS/PASEP; Transportadora Brasileira do Gasoduto Brasil-Bolívia S.A.; Brasilveículos, do Banco do Brasil; 
Petrobrás Distribuidora S.A.; BB Administradora de Cartões S.A.; Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo 
S.A., Comitê de Acompanhamento do Contrato de Gestão da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação.

Gláucia Maria Simões - Diretora 
Bacharel em Ciências Sociais com pós-graduação na área da gestão pública com foco em convênios. 
Atuou em diversos órgãos do Governo Federal, com destaque para o Ministério do Esporte - ME e o 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, hoje vinculado ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome - MDS. No primeiro, foi responsável pela verifi cação do cumprimento do 
objeto pactuado nas prestações de contas e também pela análise técnica de projetos e planos de 
trabalho de convênios, no âmbito da Secretaria Nacional de Esporte Educacional; integrou a equipe 
de fi scalização dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007. No CNAS, foi encarregada da análise técnica e 

emissão de Registros e Certi fi cados de Enti dades Benefi centes de Assistência Social - CEBAS para insti tuições de ensino 
e de saúde, fundações, ONGs e OSCIPS.

INTEGRAM TAMBÉM A EQUIPE DA ORZIL:

Cleidiane 
Santos
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Josielle 
Fernandes

Mônica 
Santos

Edna 
Nunes

Rosaliny 
Paula

Kiko 
Andrade

Dinara 
Ribeiro

Carol 
Marques

Bacharel em Ciências Sociais com pós-graduação na área da gestão pública com foco em convênios. 
Atuou em diversos órgãos do Governo Federal, com destaque para o Ministério do Esporte - ME e o 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, hoje vinculado ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome - MDS. No primeiro, foi responsável pela verifi cação do cumprimento do 
objeto pactuado nas prestações de contas e também pela análise técnica de projetos e planos de 
trabalho de convênios, no âmbito da Secretaria Nacional de Esporte Educacional; integrou a equipe 
de fi scalização dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007. No CNAS, foi encarregada da análise técnica e 

Consultor com experiência de 12 anos em gestão de convênios. Graduado em Administração de 
Empresas e pós-graduado em Auditoria Interna e Externa. Foi Coordenador-Geral de Fiscalização 
de Convênios e Coordenador de Prestação de Contas de Convênios do Ministério da Justi ça - MJ; e 
Consultor de Convênios do Ministério do Esporte - ME. Atuou principalmente nos seguintes temas 
focados em convênios federais: análise e aprovação técnica e financeira de projetos e planos de 
trabalho; fi scalização e acompanhamento de projetos; análise fi nanceira da prestação de contas; e 
instauração da tomada de contas especial. Atuou ainda na Gerência de Normas do SICOOB-BRASIL e 

Bacharel em Ciências Econômicas com pós-graduação pela UnB, Curso de Especialização na CEPAL, em 
Santi ago do Chile, e no CENDEC/IPEA. Exerceu vários cargos e funções no Governo Federal, a desta-
car: servidor de carreira do IPEA, Subsecretário de Assuntos Econômicos da Secretaria-Executi va 
do Ministério da Fazenda - MF, Secretário-Executi vo Adjunto do MF, Secretário-Adjunto do Tesouro 
Nacional, Diretor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Secretário-Executi vo do Ministério da Justi ça  
MJ. Como Secretário-Adjunto do Tesouro Nacional, supervisionou, durante mais de 10 anos, as ações 
da Coordenadoria-Geral de Normas e Execução da Despesa - CONED/STN/MF, responsável técnica 
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