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➜ FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

• Pós-Graduação – 2003 – Direito Civil – Universidade Cândido Mendes (UCAM); 

• Graduação: Direito – 1999 – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

• Monitora do Programa de Educação Continuada – Processo Civil – FGV/Direito/PEC (2004); 

• Instrutora do Curso de Processo Administrativo em Geral, realizado pelo CENTRESAF/RJ 

(2014); 

• Instrutora do Curso de Formação para Membros de Comissões de Processo Administrativo 

Disciplinar (PAD) – ESAF (desde 2014); 

• Instrutora do Curso de Formação para Membros de Comissões de PAD – ENAP (desde 

2017); 

• Instrutora do Curso de PAD – Formação para Membros de Comissões de PAD – TRE/RJ 

(desde 2017); 

• Colaboradora do CESPE – Curso de Formação – ANS – Ética no Serviço Público (2014); 

• Tutora no curso EAD “Provas em Direito Administrativo Disciplinar” – ESAF (2014 a 2017); 

• Palestrante no Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem 

de Dinheiro, realizado pelo Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o 

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – PNLD em parceria com o Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro – MPE/RJ (2015); 

• Examinadora da equipe técnica do Concurso de Boas Práticas da Controladoria Geral da 

União (2014 a 2016). 

 

➜ EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

• Corregedora do Ministério da Cultura (2018/2019) – Brasília/DF - principais funções: 

 

 Instauração de processos disciplinares; 

 Realização de procedimentos relativos ao aprimoramento das atividades 

relacionadas às sindicâncias e aos processos administrativos disciplinares; 

 Consolidação e sistematização de dados relativos aos resultados das sindicâncias e 

Processos administrativos disciplinares, bem como à aplicação das penas respectivas; 

 Supervisão das atividades de correição desempenhadas pelos membros de comissão 

disciplinar; 

 Planejar, coordenar, promover e desenvolver atividades relacionadas à apuração de 

irregularidades; 



 Promover atividades de prevenção de ilícitos, bem como ações destinadas à 

valorização e ao cumprimento de preceitos relativos à conduta disciplinar dos 

servidores; 

 Convocar servidores das unidades integrantes do MinC, inclusive as de natureza 

descentralizada ou regional, em caráter irrecusável, para compor as comissões de 

investigação preliminar, sindicâncias, procedimentos investigativos, processos 

administrativos disciplinares em desfavor de servidores e de responsabilização de 

pessoa jurídica, quando necessário, dentre outras atribuições. 

 

• Coordenadora do Núcleo de Ações de Correição da Controladoria Regional do Rio de 

Janeiro – NACOR/RJ (2014 a 2017) - principais funções: 

 

 Realização de ações conjugadas das unidades integrantes do Sistema de Correição, 

com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades que lhes são comuns; 

 Sugestão de realização de procedimentos relativos ao aprimoramento das atividades 

relacionadas às sindicâncias e aos processos administrativos disciplinares; 

 Sugestão de instauração de procedimentos e processos disciplinares; 

 Encaminhamento de dados consolidados e sistematizados, relativos aos resultados 

das sindicâncias e processos administrativos disciplinares, bem como à aplicação das 

penas respectivas; 

 Supervisão das atividades de correição desempenhadas pelos órgãos e entidades 

submetidos a sua esfera de competência; 

 Propor medidas ao Órgão Central do Sistema visando à criação de condições 

melhores e mais eficientes para o exercício da atividade de correição; 

 Atuar como membro de Processos Administrativos Disciplinares; 

 Ministrar cursos de Formação de Membros de Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar – PAD; 

 Atuar como tutora no curso à distância de “Provas em Processo Administrativo 

Disciplinar – PAD”; 

 Atuar como membro da comissão do concurso de Boas Práticas da CGU no Rio de 

Janeiro. 

 

• Auditora Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União – Brasília/DF 

(desde 2008 na área de Correição) – experiência no cargo: 

 

 Presidente de Comissões de Sindicâncias Patrimoniais; 

 Membro de comissões de processo administrativo disciplinar; 

 Análises da regularidade de Processos Administrativos Disciplinares conduzidos pelas 

unidades seccionais; 

 Realização de Inspeções correcionais nos órgãos seccionais; 

 Análises de juízo de admissibilidade. 



 

• Advogada (1999-2008) – Rio de Janeiro/RJ – experiência na área Cível, Direito de Família e 

Direito do Consumidor, em especial Planos de Saúde, Shopping Centers e Seguro DPVAT, até 

o ano de 2008. 

 

 ➜ IDIOMAS 

 

• Espanhol – Intermediário; 

• Inglês – Intermediário. 

 

➜ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Cursos) 

 

• Tutoria em Educação à Distância – ESAF; 

• Sindicância Patrimonial – CGU; 

• Processo Administrativo Disciplinar (PAD) – Formação para Membros de Comissão de PAD 

– ESAF/CGU; 

• Ética no Serviço Público – ENAP; 

• Legislação de Pessoal – Lei n.º 8.112/90 – ENAP; 

• Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – PNLD e 

MPERJ; 

• Oratória – IBEF; 

• Compliance Jurídico – IBEF; 

• Gestão de Projetos – Escola de Contas – TCE/ES; 

• Gestão de Processos – Escola de Contas – TCE/ES; 

• Improbidade Administrativa e o Novo CPC – Unieducar; 

• A Nova Lei Anticorrupção e a Governança Corporativa – Unieducar. 

 


