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Resumo das Qualificações: 
 

▪ Gerente de Projetos responsável pela gestão e otimização dos processos de auditoria, 
implantação de novos processos, planejamento das ações e controle de riscos. 

 
▪ Profissional com conhecimento na implantação e experiência no desdobramento do 

Planejamento Estratégico, baseado na metodologia do Balanced Scorecard (BSC), 
atuando como consultora interna aos níveis estratégicos e táticos. 

 
▪ Implantação da metodologia de Gerenciamento de Projetos, baseado no modelo do 

PMI, realizando o acompanhamento do portfólio de projetos estratégicos. 
 

▪ Vivência na área da Qualidade, sendo responsável pelo programa interno de auditorias 
e como instrutora de capacitações sobre metodologia, ferramentas específicas e 
programa 8S. 

 
▪ Habilidade no mapeamento e análise dos processos de negócio e de apoio. 
 

▪ Experiência liderando equipes. 

 
 

Formação Acadêmica: 
 

▪ Pós-Graduação em Inovação e Design Estratégico – ESPM – Porto Alegre – Conclusão: 
2019/2 

 
▪ Pós-Graduação em Inteligência Estratégica e Competitiva – PUCRS – Porto Alegre – 

Conclusão: 2016/1 
 

▪ Bacharel em Administração de Empresas – Complexo de Ensino Superior (CESUCA) – 
Faculdade Inedi - Cachoeirinha/RS – Conclusão: 2013/2 

 
 

Experiências Profissionais: 
 

Empresa: Escritório de Desenvolvimento de Projetos – Governo RS – Porto Alegre/RS 
 

Cargo: Assessora de Diretoria 
Período: Fevereiro/2019 a atual 
Atividades: 

 

▪ Responsável pelo desdobramento do Planejamento Estratégico do Governo do Estado 

▪ Apoio técnico e metodológico às Secretarias para a estruturação de projetos 

▪ Desenvolvimento de metodologias baseadas no Design para a ideação de soluções 

 

Empresa: Santa Casa de Misericórdia – Porto Alegre/RS 
 

Cargo: Assessora de Qualidade 
Período: Agosto/2017 a Janeiro/2019 
Atividades: 

 
▪ Responsável pelo acompanhamento do planejamento estratégico, dando suporte à alta 

direção nas reuniões de análise da estratégia (RAE), aos demais gestores e às 
Unidades de Negócio. 



 

 

Empresa: Unimed Porto Alegre – Porto Alegre/RS 
 

Cargo: Consultora de Processos 
Período: Junho/2016 a Agosto/2017 
Atividades: 

 
▪ Gerente de Projetos responsável pela gestão e otimização dos processos de auditoria, 

implantação de novos processos, planejamento das ações e controle de riscos. 

 
▪ Organização e participação em projetos e eventos de inovação. 

 


