
THIAGO MOREIRA DOS SANTOS  

Brasileiro, casado, 36 anos  

Telefone: (61) 98106-5065  

E-mail: thi.mds410@gmail.com 

Linkedin: www.linkedin.com/in/thiago-santos-3bb8a947 

Brasília/DF  

  

FORMAÇÃO  

  

Pós-Graduação: MBA em Gestão de Processos BPM  

Instituição: IBMEC/DF  

Situação: Concluído em agosto de 2019  

  

Graduação: Ensino Superior  

Instituição: Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB)  

Descrição: Gestão Pública  

Situação: Concluído em jun/2016  

  

Ensino Médio  

Instituição: Colégio Militar de Brasília (CMB)  

Situação: Concluído em dez/2000  

   

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

 

Agência Nacional do Cinema – ANCINE (2019) 

Cedido pelo Ministério da Cidadania 

 

Cargo: Gerente de Planejamento, Orçamento, Arrecadação e Finanças 

Período: desde abril de 2019 

Responsável por gerenciar e acompanhar os processos de elaboração das propostas orçamentárias (PPA, 

LDO e LOA); gerenciar as atividades de planejamento e execução orçamentária e financeira e de 

registros contábeis; avaliar e propor adequações na alocação de recursos; gerir a arrecadação de receitas 

da ANCINE e da CONDECINE TELES; acompanhar e avaliar a arrecadação das receitas da ANCINE 

e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA); supervisionar os procedimentos e autorizar o parcelamento 

de débitos relativos à devolução dos recursos de renúncia fiscal; monitorar o fluxo financeiro de retorno 

de investimentos e financiamentos efetuados com recursos do FSA; supervisionar a instauração de 

tomada de contas especial; e coordenar a elaboração do Relatório de Gestão.  

 

Ministério da Cultura - MinC (2011) - Ministério da Cidadania (2019) 

Cargo Efetivo: Agente Administrativo  

 

Cargo: Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração  

Período: agosto de 2018 a janeiro de 2019  

Gerir o planejamento, monitoramento e a execução orçamentária, financeira e contábil do Ministério e 

do Fundo Nacional da Cultura; Planejamento, coordenação e supervisão das licitações e contratos; 

Administração patrimonial e de recursos logísticos; Gestão de arquivos, acervos e protocolos; 

Coordenação da elaboração do relatório de gestão e prestação de contas da Presidência da República; 

Gestão e acompanhamento da execução do orçamento impositivo em conjunto com a Assessoria 



Parlamentar; Orientação e suporte às entidades vinculadas ao Ministério; Articulação com outros órgãos 

e instituições nos assuntos relacionados à Subsecretaria.  

  

Cargo: Assessor Técnico – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração  

Período: setembro de 2017 a agosto de 2018  

Assessorar o Subsecretário nos assuntos relacionados à área, auxiliando no planejamento, coordenação, 

monitoramento e execução das atividades orçamentárias e de licitações e contratações; Elaboração de 

relatórios; Análise de processos; Articulação com as unidades e vinculadas ao Ministério.  

   

Cargo: Coordenador de Gestão Interna – Gabinete da Secretaria Executiva  

Período: setembro de 2016 a setembro de 2017  

Coordenar as atividades referentes ao suprimento de materiais de consumo; Coordenar a execução das 

atividades de recebimento, classificação, registro, expedição, tramitação e autuação de documentos, 

processos e correspondências internas e externas no âmbito do Gabinete; Executar as atividades 

relacionadas à administração de pessoal em exercício no Gabinete; Operacionalizar o atendimento, 

controle e monitoramento das demandas dos órgãos de controle interno e externo; Executar as atividades 

de redação, revisão e controle de expedientes sujeitos a despachos do Secretário Executivo e do Chefe 

de Gabinete.  

  

Cargo: Assistente – Gabinete da Secretaria Executiva  

Período: maio de 2014 a setembro de 2016  

Assessoria em diversos temas, dentre elas a revisão e a redação de documentos e atos administrativos; 

Análise de procedimentos disciplinares, convênios, processos licitatórios, contratos administrativos e 

afastamentos do país, entre outros; Acompanhamento das recomendações e determinações de órgãos de 

controle.  

  

Cargo: Assistente Técnico – Gabinete da Secretaria Executiva  

Período: março de 2012 a maio de 2014  

Execução de atividades de análise e operacionalização da concessão de diárias e passagens no âmbito 

do Gabinete.  

  

Cargo: Agente Administrativo  

Período: março de 2011 a março de 2012  

Atividades relacionadas à folha de pagamento, como a realização e lançamento em sistemas de cálculos 

referentes à remuneração de servidores e revisão de aposentadorias.  

   

Politec Global IT Services (2007 a 2011)  

 

Cargo: Técnico em Informática  

Período: junho de 2005 a novembro de 2006  

Suporte a usuários e redes de computadores; Manutenção de equipamentos de informática; Elaboração 

de cronogramas para realização de serviços de informática; Implantação e administração de sistema 

informatizado de controle de patrimônio.  

 

 

  

 



LinkNet Telecomunicações (2005 a 2006)  

 

Cargo: Técnico em Informática  

Período: junho de 2005 a novembro de 2006  

Atividades de manutenção de equipamentos de informática em laboratório.  

  

Liberdade de Expressão Agência e Assessoria de Comunicação (2004 a 2005)  

 

Cargo: Estagiário em Informática  

Período: maio de 2004 a junho de 2005 Suporte 

a usuários; Administração de Redes.  

  

DETRAN/DF (2001 a 2003)  

 

Cargo: Estagiário  

Período: setembro de 2001 a setembro de 2003  

Atendimento ao público e às autoescolas na Escola Pública de Trânsito; Elaboração de planilhas e 

documentos.  

  

PRINCIPAIS QUALIFICAÇÕES E HABILIDADES COMPLEMENTARES  

  

Idiomas  

Espanhol  

 

Capacitações  

Curo: Gestão da Estratégia com BSC – 20 h/a (2019) 

Curso: Gestão de Riscos no Setor Público – 20 h/a (2019) 

Curso: Aprendizado Para Resultados – Módulos de Gestão Estratégica, Alinhamento de Processos, e 

Monitoramento e Avaliação – 64 h/a (2017/2018)   

Curso (Instrutor): Usuários do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – 32h/a (2016)  

Curso: Multiplicadores do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – 16h/a (2015)  

Curso: Administradores do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – 20h/a (2015)  

Curso: Federalismo Fiscal no Brasil – 25h/a (2015)  

Curso: Planejamento e Gerenciamento de Projetos – 32h/a (2014)  

Curso: Administração e Gestão Pública “Módulo Orçamento Público” – 20h/a (2013)  

 

Grupos de trabalho e comissões  

Comissão de Avaliação e Seleção do Edital de Intercâmbio do Ministério da Cultura 

Período: 2014 a 2016  

Comitê Gestor do Passivo de Prestação de Contas  

Período: 2016 a 2017  

Membro suplente da Comissão de Ética do Ministério da Cultura  

Período: 2018 a 2019   


