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FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome: Lucas Pugliesi Tavares
Cargo efetivo: Superintendente Estadual da Funasa no Estado de Goiás
Cargo em comissão: Superintendente Estadual da Funasa no Estado de Goiás (DAS 101.4)
FORMAÇÃO ACADÊMICA

Curso: Bacharel em Direito
Instituição: Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo - Faculdade Objetivo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

G7 Empreendimentos Imobiliários (02.2012 a 02.2013)
Cargo: Diretor Administrativo Financeiro
Descrição: Coordenar serviços de contabilidade e controladoria e elaborar planejamento da empresa;
- Gerenciar os serviços administrativos, de prospecção de novos negócios, autorizar e acompanhar a contratação de
obras e serviços.

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA (04.2013 a 05.2018)
Cargo: Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças
Descrição: Coordenar a formulação de planos estratégicos, do plano plurianual (PPA), de proposta orçamentária;
- Gerenciar os recursos financeiros, materiais e serviços necessários ao pleno funcionamento da Entidade;
- Planejar, gerenciar e coordenar os processos licitatórios e a gestão dos contratos, convênios e demais ajustes
firmados pela Entidade;
- Gerenciar e coordenar os processos de modernização administrativa, as atividades de gestão de pessoal, patrimônio,
execução contábil e financeira, em conformidade com a estratégia adotada pela Entidade.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos - SECIMA (02.2018 a 12.2018)
Cargo: Superintendente Executivo
Descrição: Gerenciar e prover os recursos financeiros necessários ao desempenho das atividades da Instituição;
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- Coordenar e prover os meios técnicos, administrativos e de gestão de pessoal, assistindo o Secretário de Estado no
desempenho de suas funções;
- Preparar a publicação de atos normativos e administrativos;
- Prestar apoio administrativo – operacional as atividades finalísticas e demais atividades correlatas.

Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, no Estado de
Goiás (10.2019 a 03. 2020)
Cargo: Superintendente Federal
Descrição: Celebrar Termos de Cooperação Técnica;
- homologar licitação para aquisição de material ou execução de obra e serviço, inclusive autorizar a abertura e anular
processo licitatório;
- Preparar a publicação de atos normativos e administrativos;
- Prestar apoio administrativo – operacional as atividades finalísticas e demais atividades correlatas;
- Julgar os recursos e/ou impugnações, em primeira instância, das infrações ambientais interpostas e demais atos
correlatos, apresentados na Unidade do Ibama no Estado de Goiás.

CAPACIDADES
- Implementação de mudanças de forma eficaz;
- Pro atividade, flexibilidade, liderança e boa comunicação.
Documento assinado eletronicamente por Lucas Pugliesi Tavares, Superintendente Estadual de
Goiás, em 19/10/2020, às 16:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.funasa.gov.br/consulta,
informando o código veriﬁcador 2444754 e o código CRC B729538D.

Referência: Processo nº 25100.006021/2020-93
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