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Formação Acadêmica 
 
Mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília (2001). MBA em 
Administração Financeira e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (2005). 
Graduado em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário de Brasília (1998). 
 
Experiência Profissional Resumida 
 
Secretaria do Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda 
Auditor Federal de Finanças e Controle - Coordenação-Geral de Operações da Dívida 
Pública 
Brasília/DF 
 
Atualmente, Gerente da Codip/Geren, Gerência de Estratégia da Dívida Pública e 
Mercado Financeiro. Área responsável, entre outras coisas, pela definição e pelo 
acompanhamento da execução da estratégia de financiamento de curto prazo da 
Dívida Pública Federal, bem como pela proposição de medidas para o fortalecimento 
do mercado secundário doméstico de títulos públicos.  
 
Até 2014, Gerente da Codip/Geram, Mesa de Operações da Dívida Pública com foco no 
mercado doméstico. Principais competências: acompanhar o mercado financeiro 
doméstico e a evolução dos preços dos títulos públicos no mercado secundário; 
Subsidiar a tomada de decisão dos leilões semanais do Tesouro Nacional, fornecendo 
parâmetros de preços; manter contato diário com os dealers e demais formadores de 
preços no mercado doméstico; participar do gerenciamento e atualização de preços 
do Tesouro Direto, Programa de compra e venda de títulos públicos a pessoas físicas. 
 
Até 2004, Auditor na Coordenação-Geral de Responsabilidades Financeiras e Haveres 
Mobiliários – COREF, tendo como principais competências: analisar as demonstrações 
contábeis das empresas controladas diretamente pela União; manifestar-se sobre 
operações de permuta, subscrição, compra e venda de ações; e subsidiar a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na elaboração do voto de representante da 
União nas assembléias gerais das entidades de cujo capital o Tesouro participe. 
 
Atualmente, Conselheiro Fiscal do Banco da Amazônia (BASA). Até março/2017, 
Conselheiro da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). Entre 2011 e 2014, 
Conselheiro da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Entre abril/2009 e 2011, 
Conselheiro Fiscal das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - CEASAMINAS. 
Entre abril 2008 e início de 2009, membro titular do Conselho Fiscal da Companhia de 
Navegação do Rio São Francisco - FRANAVE. 


