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Objetivo:  Diretor Executivo 
 

Qualificações:  
 

Profissional com destacada carreira e know how na área educacional desenvolvida em instituições 
da Educação Básica e do Ensino Superior.  
Apresenta uma trajetória profissional bem consolidada e evolutiva baseada nos desafios e 
responsabilidades assumidos, bem como no cumprimento e superação de todos os 
objetivos/metas estabelecidos na área administrativa-financeira e pedagógica na Direção 
Executiva. 
Prática no gerenciamento dos setores Administrativo-Financeiro, Pedagógico, Secretaria, 
Recepção, Relações Institucionais, Biblioteca, Marketing e RH, bem como os Serviços de 
Conservação/Facilities (Limpeza, Portaria e Manutenção).  
No que tange a área de Cobranças atuação é pautada em estudos e contratações de prestadoras 
de serviços especializados na área de cobranças e acordos com responsáveis legais 
inadimplentes minimizando perdas.  
Expertise na Gestão das áreas de Tecnologia da Informação e Educacional, desenvolvendo junto 
a equipe dashboard com informações relevantes para o gerenciamento e tomada de decisão 
financeira, administrativa e pedagógica, além de avaliar ferramentas e aplicativos visando o 
aprimoramento didático da equipe pedagógica e usabilidade dos discentes.   
Na Gestão Burocrática conduz as revisões e atualizações de todos os documentos que norteiam 
a atuação da instituição, assim como prioriza o alinhamento desta às legislações vigentes, e de 
igual modo reúne-se com os órgãos competentes.  
Planeja e administra o Budget Anual Geral e realiza o rateio por setores, igualmente mantém 
acompanhamento sistemático dos informes por meio de indicadores para uma atuação segura à 
manutenção e os ajustes necessários. 
Realiza ainda o Planejamento Estratégico e de ações com base nos indicadores, pesquisas e 
trocas com mantenedoria e, compartilha-os com a equipe gestora para coleta de oportunidades e 
soluções viáveis, tornando-os coparticipes dos resultados e entregas. 
Na Gestão Pedagógica é responsável pela apresentação e implementação de propostas e projetos 
inovadores e consonantes aos propósitos da instituição, alinhados a BNCC e legislações, ao 
mesmo tempo que está articulado aos interesses do públicos atendido visando a atratividade e o 
alcance/superação das metas. 
Promove reuniões de sondagem, avaliação, compartilhamento/socialização de ideias, tomada de 
decisões para traçar novos planos estratégicos para assegurar a alta performance dos alunos nas 
avaliações internas e externas (ENEM, Vestibulares, Olimpíadas e, outros). 
No Gerenciamento de Projetos desenvolve, implanta e administra-os a partir de processos bem 
definidos por metas, recursos, pessoas, processos, prazos e sistemas objetivando a análise, 
mensuração e controle dos trabalhos em execução e do desempenho das pessoas. 
Como Gestor de Pessoas preponderam o diálogo, a escuta e acolhimento na sua relação com 
colaboradores e, que se somam à capacidade empática e de construir vínculos com a equipe 
visando fortalecer suas competências.  
No Financeiro analisa o mercado, avalia as melhores opções de negócios/investimentos mais 
promissores, segundo os interesses do público alvo, visando a atratividade de novos ingressantes 
e a fidelização dos alunos atuais.  
Gestão de Resultados expressiva voltada à qualidade de ensino mensurada no índice de alunos 
ingressantes e fidelização, reposicionamento dos estudantes no ENEM e reclassificação da escola 
em mais de 200 posições. 
Gerencia o Marketing Educacional na construção do plano de comunicação e mídia para melhorar 
a imagem da instituição junto ao público interno e à comunidade à atração e fidelização de alunos, 
bem como promover a marca no mercado. 
Estabelece parcerias e negócios com empresas em diferentes segmentos à obtenção de melhores 
oportunidades às partes envolvidas. 
 
 



Trajetória Profissional: 
 

Dezessete anos de dedicação e experiência na área educacional trabalhando ativamente para o 
crescimento das instituições abaixo citadas: 
 

Claretiano Colégio – Gestor Pedagógico dos Anos Finais do Fundamental e do Ensino Médio.  
Colégio Santa Catarina – Diretor Executivo.  
Universidade Salesiana – UNISAL – Coordenador de Pós-Graduação (Prazo Determinado). 

 Colégio Franciscano São Miguel Arcanjo  
o Professor de Ensino Religioso 
o Projetos OPEE  
o Professor de Filosofia 

 Faculdade Estácio – Professor de História e Filosofia da Educação  

 Faculdade Estácio – Professor da Pós-Graduação de Gestão de Pessoas: Responsabilidade 
Empresarial; Recrutamento e Seleção.  

 SENAC – Consultor:  Formação para Professores. 

 Editora Rideel – Revisor crítico e técnico de obras teológicas e de Ensino Religioso. 

 Externato Santo Antonio  
o Coordenador Institucional  
o Professor de Ensino Religioso                                  

 
  

Formação: 
 

 Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho. 

 Pós-Graduação em Ética e Filosofia Política pela Universidade Cândido Mendes. 

 Pós-Graduação em Docência Ensino Superior pela Universidade Iguaçu -  UNIG 

 Licenciatura em História pela Faculdade Editora Nacional. 

 Bacharel em Filosofia pela Faculdade Arquidiocesana de Filosofia. 
 

Formação Complementar: 
 

 Extensão Universitária em Gestão Executiva pela Faculdade Assunção.  

 Extensão Universitária em Informática e suas Tecnologias da Informação pela Faculdade 
de Conchas. 

 Extensão Universitária em Ensino Religioso pelo Centro Universitário Salesiano. 
 
 

Idioma: 
 

 Espanhol: Intermediário. 
 
 

Tecnologia: 
 

 Usuário da informática (Pacote Office e Internet) e de plataformas de educação à distância 
como o Teams, Meet, Classroom, Power Bi, TOTUS. 

 

 

Perfil: 
Proatividade, dinamismo, responsabilidade, comprometimento, determinação, garra, inovação, 
liderança, empatia, versatilidade, ética e o bom relacionamento são características que compõem 
seu perfil e que se somam à visão de holística, de negócios e sistêmica. 


