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OBJETIVO PROFISSIONAL
Gerência de Projetos e Consultoria de Projetos e Processos

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES
•
•
•
•
•

Experiência em Gerência de Projetos de acordo com as diretrizes do PMI
Conhecimento de métodos ágeis
Habilidade para comunicação com o Cliente
Solido conhecimento das ferramentas TraceGP e Microsoft Project
Vivência no desenvolvimento de processos e metodologias

HISTÓRICO PROFISSIONAL
Empresa: Trace Sistemas
Cargo: Consultor Pleno
Alocação: Trace Sistemas
Período: MAR/2019 até o JUL/2019
Atribuições e Realizações: Consultoria na ferramenta TraceGP (software de workflow, gestão
de projetos tradicionais, portfólios, programas, projetos ágeis, mapa estratégico e timesheet).
Elaboração e realização de treinamento e implantação do sistema com desenho e
parametrização dos processos do cliente estão entre as atividades realizadas. Também realizo
suporte na utilização da ferramenta e na resolução de problemas nos clientes.
Empresa: Trace Sistemas
Cargo: Consultor Pleno
Alocação: Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul
Período: SET/2014 até MAR/2019
Atribuições e Realizações: Suporte aos usuários na utilização do TraceGP, desenho de
processos das áreas com parametrização na ferramenta para otimização do trabalho,
treinamentos e elaboração de painéis gerenciais e relatórios. Reporte direto a alta gestão da
SEFAZ e acompanhamento dos encaminhamentos feitos à Trace para acompanhamento do
cliente.
Empresa: IBM Global Business Services
Cargo: Project Manager
Período: MAR/ 2011 a DEZ/2013
Atribuições e Realizações: Atuei como líder de uma célula de desenvolvimento para a
Cooperativa Sicredi. Nesse período eu era responsável por uma equipe de 5
analistas/desenvolvedores e fazia a interface com as equipes de requisitos, testes e
homologação para entrega de pequenas manutenções nos sistemas de canais (Internet

Banking, ATM, Sistemas Mobile). Fazia interface direta com o Cliente para acompanhamento
do desenvolvimento das demandas solicitadas.
Posteriormente assumi o cargo de Gerente de Transição para Manutenção onde era
responsável pela preparação das equipes da IBM para suportar as novas aplicações
desenvolvidas pela própria IBM e por outras empresas. Nesse cargo tive a oportunidade de
gerenciar a absorção dos sistemas Mobile (desenvolvidos por empresa terceira) pela IBM, para
isso foi necessário um planejamento específico e acompanhamento semanal das atividades
previstas.
Empresa: Trace Sistemas
Cargo: Gerente de Projetos/Analista de Sistemas
Período: 2005 a MAR/2011
Atribuições e Realizações: Atuei na definição de requisitos junto ao cliente (RGE), análise e
desenvolvimento de módulos do Sistema Comercial. Era responsável pela gestão dos projetos
desenvolvidos. Fui responsável pelo desenvolvimento de módulos para Fiscalização de
Fraudes. No maior deles havia dois programadores subordinados a mim e eu era responsável
pelo planejamento e acompanhamento de cronograma junto ao cliente. Esse projeto durou
um pouco mais de um ano e foi muito bem recebido pela RGE. Participei da elaboração de uma
nova metodologia de desenvolvimento do sistema comercial de forma a facilitar a manutenção
do mesmo e reter o conhecimento da aplicação.
Empresa: Trace Sistemas
Cargo: Preposto/Gerente de Projetos/Analista de Sistemas
Período: 2008
Atribuições e Realizações: Durante o ano de 2008 agreguei o cargo de preposto da Trace
Sistemas dentro da RGE. Era responsável pela distribuição de Tarefas entre os Recursos,
Controle dos Projetos em andamento, Horário de Trabalho e Gestão de uma equipe de 20
pessoas.
Empresa: Trace Sistemas
Cargo: Analista de Sistemas/Programadora
Período: 2002 a 2005
Atribuições e Realizações: Realizava análise de sistemas e programação em PowerBuilder e
PLSQL – Oracle no sistema comercial da empresa. Era responsável pelo contato com o Cliente
para definições iniciais das correções ou melhorias solicitadas, homologação e instalação dos
projetos.
Empresa: Cumerlato & Shuster
Cargo: Programadora
Período: 2000 a 2002
Atribuições e Realizações: Realizava análise de Sistemas e Programação em PowerBuilder
utilizando banco de dados Sybase, Oracle e SQL Server. Os desenvolvimentos realizados eram
manutenções nos Sistemas de Contabilidade comercializados pela empresa.
Empresa: Infosaúde
Cargo: Programadora
Período: 1999 a 2000
Atribuições e Realizações: Realizava programação em PowerBuilder utilizando banco de dados
Sybase a partir de uma especificação técnica elaborada por um analista de sistemas. As
manutenções eram realizadas no Sistema de Gestão Hospitalar comercializado pela empresa.

Empresa: Oficina Informática
Cargo: Instrutora de Micro Informática
Período: 1998 a 1999
Atribuições e Realizações: Ministrava cursos individuais de Windows, Word, Excel para
empresas e pessoas físicas.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas- RS, 2005
Graduação em Ciências da Computação pela PUCRS, 2003

CURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PMDay Setor Público – 22/11/2018
PMDay Mulheres na Liderança – 21/06/2018
PMDay Mulheres na Liderança – 09/11/2017
14º Congresso de Gerenciamento de Projetos – 19 e 20/10/2017
PMDay Setor Público com o tema “Práticas de Sucesso em gerenciamento de projetos
no setor público”.
13º Congresso de Gerenciamento de Projetos – 16 a 17/11/2016
PMDAY PMO com o tema “Os PMOs e a conexão com o mundo contemporâneo” –
27/10/2016
PMDAY Setor Público com o tema “Práticas de sucesso em gerenciamento de projetos
no setor público” - 24/08/2016
12º Seminário de Gerenciamento de Projetos – 16 a 17/09/2015
PMDAY PMO – 22/07/2014
Certificação PMP - 13/09/14
11º Seminário de Gerenciamento de Projetos – 11 e 12/09/2014
ITIL v3 Foundation – 2011
Curso de Capacitação em Gerenciamento de Projetos e Preparação para Exame PMP
do PMI – Pmtech – Maio de 2006
II Seminário de Gerenciamento de Projetos realizado na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) - Outubro 2004.
Curso de formação em análise e projeto orientado a objeto pela Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (UNISINOS) - Junho 2004.
Curso de Gerência de Projetos de Software pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS) - Dezembro 2003
Participação do Workshop sobre teste de software realizado na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) - Setembro 2003.
Curso de Introdução ao PowerBuilder 5.0 ministrado por profissionais da empresa
Infosaúde – 1999.
Curso Introdução ao Sybase ministrado por profissionais da empresa Infosaúde – 1999.

IDIOMAS
Inglês (intermediário)

