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1-Formação Acadêmica: 

a) Cursos de Graduação: 

Área: Bacharel em Ciências Econômicas  

Instituição: Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro -UERJ 

Ano de formação: 1980 

 

b) Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização/MBA): 

Área: Desenvolvimento em Habilidades em Pesquisas CDHP-9 – 240 horas 

Instituição: ENCE- RJ 

Ano de formação: 2002 

 

Área: Especialização em Gestão da Qualidade Total – 360 horas 

Instituição: Instituto de Estudos Pedagógicos -RJ 

Ano de formação: 1997 

 

2- Principais Cargos e Funções: 

Instituição: IBGE  

Cargo/Função: Tecnologista Informação e Estatística Sênior III 

Data de entrada: 10 de abril de 1978  

 

4- Cursos/Congressos e Seminários: 

• VI Semana de Administração Orçamentaria, Financeira e de Contratações 
Publica - Escola de Administração Fazendária - ESAF e ABOP, Salvador 
05/2009- 40 horas; 



• Capacitação e Formação de Pregoeiros, com atualização da Lei 
complementar 123/06, Decreto 6.204/07 e Compras pelo Sistema de 
Registro de Preços -Licitada Cursos/ Salvador/BA, 03/2009. 

• Sistema de Estatísticas Industriais, Comerciais e Serviços -ENCE, 
11/2005-16 HORAS; 

• Qualidade Através das Pessoas, ENCE, 03/2002 -24 HORAS; 
• Contas Nacionais e Contas Regionais, ENCE, 08/2001 -16 horas; 
• Evolução Demográfica, ENCE, 06/2000- 16 horas. 
• Capacitação Didático Pedagógica de Instrutores -ENCE" 07/1999 - 
• 21 HORAS; 
• Processo Administrativo Disciplinar-ENCE, 06/1998-35 HORAS; 
• Programa de Habilidades Gerenciais -PHG/Cursos de Habilidades 

Gerenciais Básicas -IBGE -Nudor -RJ, 06/1998 -32 horas: 
 

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

No período de agosto de 1985 a junho de 1991, atuou na DPE/Departamento de 
índices de Preços como Chefe do Grupo de Crítica e Analise dos itens 
Alimentação no domicilio e fora do domicilio do Sistema Nacional de Índice de 
Preços ao Consumidor- SNIPC. 
 
Designações: Chefe de Serviço (PR366/85 de 16/08/1985 - CLT, Chefe de 
Equipe P.DPI 047/87 de 01/02/1987). 
 
Dispensa: junho/1991, por motivo de transferência a pedido da DPE/RJ para 
UE/Bahia, 
 

I. Coordenou, supervisionou as atividades de análise de mercado, 
analise de preços e de resultados divulgados, dos itens de 
Alimentação no domicilio e fora do domicilio, componentes do Índice 
inflacionário executadas pela Equipe de análise, calculados pelo 
SNIPC/IBGE. 

II. Elaboração de relatórios mensais; semestrais e anuais conjunturais 
referentes aos itens analisados e acompanhados, emitidos pela 
Equipe de Análise; 

III. Supervisão, atualização e manutenção do tratamento das informações 
cadastrais e dos dados amostrais, dos itens analisados pela Equipe 
de Análise, assegurando o adequado cumprimento das normas 
estabelecidas nos manuais metodológicos. 

IV. Assessoramento ao Departamento nas atividades de entrevistas e 
treinamentos de novos servidores e candidatos a analistas de preços 
no SNIPC; 

V. Atuou nos trabalhos de atualização e implantação de novas 
metodologias de coletas e calculo ligadas ao SNIPC; 

VI. Analise verificação e acompanhamento das consistências dos 
resultados apurados para divulgação, validados pela equipe de 
análise, mensalmente; 



VII. Realização mensal de reuniões com objetivo de prever através da 
análise de mercado e conjuntura econômica, tendências dos preços 
do momento - PRE- ANALISE. 

VIII. Elaboração semestral e anual de relatórios conjunturais internos 
explicativos de acompanhamentos dos preços dos produtos no 
mercado dos itens componentes do SNIPC do grupo Alimentação. 

 
PERIODO DE 1991 A 2011: IBGE - Unidade Estadual da Bahia – atuou em 
diversas frentes de trabalho, na área de pesquisas assessoramento, 
administrativa e censitária. Assumindo cargos de supervisão, censitários e de 
gerenciamento. 
 

I. Assistente do Coordenador Técnico Censo Demográfico 
1991(período: outubro 1991 a fevereiro 1992). 

II. Coordenadora Estadual do Censo Cadastro 1996 (período: agosto 
1996 a maio 1997 - PPR 1143 10.07 de 1996) -Pesquisa Amostral de 
Empresas, estratificada segundo a atividade principal e número de 
pessoas ocupadas. Pesquisa vinculada ao novo formato das 
produções de estatísticas econômicas no IBGE. Foi responsável pela 
Coordenação do trabalho técnico operacional na Unidade Estadual da 
Bahia. 

III. Supervisora da Pesquisa Mensal do Comercio - PMC. A época 
pesquisa em parceria com a SEI/SEPLANTEC - Governo do Estado 
da Bahia (período: maio 2000 a março 2001-PPR 1081 de 
07.12.1999). Metodologia desenvolvida pela IBGE/DPE. 
Pesquisadores e custo de deslocamento sob responsabilidade do 
Governo do Estado. Supervisão dos pesquisadores, critica, 
processamento e acompanhamento da pesquisa UE/Bahia sob minha 
responsabilidade. 

IV. Coordenadora Estadual do Treinamento do Censo Demográfico 2000 
e Coordenadora Estadual da Pesquisa de Avaliação do Censo 2000 
(período maio de 2000 a marco 2001 - GSE 007) – Como 
Coordenadora de Treinamento, foi responsável pela organização, 
logística, execução e supervisão operacional dos treinamentos 
censitários no estado da Bahia, nos diversos níveis e estágios, para o 
pessoal do QP e censitários, atuando como interlocutor da Unidade 
com a Coordenação Central do Treinamento do Censo 2000. Como 
Coordenadora da Pesquisa de Avaliação do Censo 2000, foi 
responsável por organizar e administrar a coleta, treinamentos dos 
Supervisores e recenseadores, alocação das áreas de trabalho, 
logística de distribuição de material e montagem das cadernetas, 
distribuições de setores, roteiros de visitas, atualização do sistema de 
acompanhamento, critica, organização e recepção do material 
coletado e remetido a UE. 

V. Assistente de Área (período: julho 2001 a dezembro 2003) - Atuei 
como mediador na comunicação entre Chefe da UE e os 
representantes das agências. Responsável por assegurar o adequado 
desenvolvimento das atividades de coleta nas Agencias e jurisdições 
das Agencias de Alagoinhas, Itaberaba, Teixeira de Freitas, São 
Francisco do Conde, ltamaraju, Eunápolis, Ilhéus, ltabuna, Valença, 



Jaguaquara, Jequié, Poções, Vitoria da Conquista, Eunápolis, 
Esplanada, Santo Amaro, Cachoeira, Seabra, lpiaú, Cruz das Almas, 
Santo Antônio de Jesus. Atuando como interlocutora do Chefe da 
Divisão e da Unidade com as Agências, como elemento técnico e 
administrativo. Com compromisso e responsabilidade de administrar, 
orientar, aperfeiçoar, supervisionar e manter em perfeita organização 
e funcionalidade, o conjunto de atividades meio e fim de toda operação 
de coleta das agências de sua jurisdição. Garantindo o cumprimento 
dos prazos, a qualidade das atividades, através do acompanhamento 
sistemático previamente estabelecido. Responsável pela divulgação e 
cumprimento de normas e procedimentos técnicos e administrativos, 
pela previsão e solicitação de recursos a Unidade para andamento dos 
trabalhos e funcionalidade de cada Agencia, pelo controle e 
supervisão das comprovações de sua utilização. Pelo 
acompanhamento das atividades de coleta nos municípios a luz das 
orientações técnicas, informática, operacionais, e administrativas 
estabelecidas. Por percorrer periodicamente, todos as agências de 
sua área de atuação para verificação da necessidade de realização de 
novos treinamentos durante o período de coleta e, pelo 
acompanhamento sistemático da evolução da coleta em cada agencia, 
observando e comunicando o acompanhamento às instâncias 
superiores e afins. 

VI. Assistente do Chefe da Unidade (período: janeiro de 2004 a agosto 
2006) - Assessorou a Unidade Regional, nas atividades relativas à 
elaboração de previsões mensais orçamentarias para as atividades de 
pesquisas, alimentação no SIGAREDE, acompanhamento e controle 
da UE. Atuou como facilitadora na aplicação de novos métodos e 
procedimentos de trabalho, desenvolvendo, ajudando e treinando na 
execução e acompanhamento, com objetivo de assegurar o 
cumprimento das normas, regras conceituais, exemplo: cartão do 
governo federal, SCDP e outros. Atuou como apoio e suporte as 
atividades, de coleta nas Agencias, Unidades técnicas da UE e as 
áreas de Recursos Humanos, Materiais, Patrimonial e Orçamentaria e 
Financeira. Assessorou de forma técnica, logística os treinamentos 
presenciais e a distância, encontros, palestras, atuando muitas vezes 
como tutora, facilitadora quando necessário. 

VII. Coordenadora Administrativa Estadual dos Censos 2007 (período: 
setembro 2006 a dezembro 2007- GSE 001 - PPR 025 de 06/11/2006) 
- Responsável pela Coordenação de todas as atividades de cunho 
administrativo desenvolvidas na Unidade Estadual, a luz das 
orientações da Diretoria Executiva. 

VIII. Chefe Substituto do Gerente Projeto III da DIPEQ/BA-DAS 101.1 
(período dezembro 2002 a setembro 2006, PPR 997 de 06/12/2002 e 
PPR 1109 de 31/10/2006, respectivamente). Assessorar o Chefe da 
UE no planejamento e Supervisão das atividades técnicas e 
administrativas desenvolvidas no âmbito da Unidade: Coordenar 
planejamento e implantação das pesquisas de cunho demográfico e 
social do IBGE. Servir de elo entre supervisões das pesquisas e o 
Chefe da Unidade. Acompanhar a execução e as supervisões das 
pesquisas no Estado. Auxiliar no planejamento dos treinamentos. 



Solicitar e acompanhar a execução dos recursos financeiros feitos 
pelas supervisões. Administrar a alocação de servidores agentes de 
pesquisa em todo estado e outras tarefas inerentes ao cargo. 

IX. Chefe Substituto da Gerencia de Recursos Materiais da UE/BA - DAS 
101, período: agosto 2008 a agosto 2009, conforme PPR 378 de 
04/08/2008. 

X. Gerente de Recursos Materiais (período: agosto 2009 a julho 2011 - 
Gerente IlI, DAS101. Conforme P. PR 311 de 07/08/2009, Dispensa: 
por motivo de aposentadoria em 01/08/2011) - Coordenou a execução 
das atividades na Unidade Estadual, referentes à contratação de 
materiais e serviços, administração do acervo patrimonial, 
almoxarifado, expedição, transportes, segurança patrimonial, obras e 
demais serviços de engenharia, telefonia, zeladoria e manutenção de 
bens moveis e locações em geral. 

XI. Atualmente, membro substituto da Conselheira Fiscal da Sociedade 
lbgeana de Assistência Seguridade - SIAS. Maria do Socorro Pacheco 
Pinho, eleita como representante dos participantes assistidos em 
2015. 

 
 


