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Objetivo 

· Cargo de conselheiro no Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 

Resumo 

Experiência de quase sete anos na área contábil, com atuação em processos de elaboração e análise de demonstrações 
contábeis, apuração de resultado societário e consolidação de empresas.  

Contador formado pela Universidade de Brasília (UnB), com pós-graduação também pela UnB em Contabilidade e 
Auditoria em IFRS e cursando um MBA em Contabilidade e Finanças pela Fipecafi. 

Habilidades e Competências 

· Conhecimento abrangente em contabilidade societária e domínio das principais normas de contabilidade societária; 

· Certificado em normas internacionais de contabilidade (IFRS) pelo Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales (ICAEW). 

Idiomas 

Inglês - avançado 

Experiência 

ASSESSOR EMPRESARIAL | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/10/2014 - HOJE 
· Ainda com participação nos processos de análise e elaboração das demonstrações contábeis e apuração do resultado 

contábil, porém com um enfoque menos operacional. Atuação mais próxima à gerência, com responsabilidades no 
planejamento e coordenação dos processos. 

ASSESSOR PLENO | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/05/2013 – 14/10/2014 
· Análise e elaboração das demonstrações contábeis e apuração do resultado contábil . 

ASSESSOR JÚNIOR| BANCO DO BRASIL S.A. | 15/10/2012 – 21/05/2013 
· Elaboração de notas explicativas às demonstrações contábeis e análise das demonstrações contábeis. 

ESCRITURÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/07/2010 – 14/10/2012 
· Atendimento bancário aos clientes pessoa física do Banco do Brasil. 

ESTAGIÁRIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01/04/2010 – 16/07/2010 
· Estágio na Gerência de Tributos da Caixa Econômica Federal. 

Educação  

· Atualmente cursando MBA em Contabilidade e Finanças - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras (FIPECAFI); 

· Especialização em Auditoria e Contabilidade em IFRS – Universidade de Brasília – Concluído em 2014; 

· Bacharelado em Ciência Contábeis – Universidade de Brasília – Concluído no 2º semestre de 2012; 


