CURRICULUM VITAE
Nome: Priscilla Ataide dos Santos
Celular:(41)98406-8643 (41)3585-4849
(62)983312314
priataide77@gmail.com
Data de nascimento: 13/06/1980 Estado civil: solteira
Grau de instrução: Superior completo
CPF: 028211429-78 SSP-PR RG: 8200781-4
Carteira de habilitação categoria - AB

Escolaridade
Ensino Fundamental
Colégio Papa João Paulo I
Cidade: Curitiba/PR
Ensino Médio
Colégio Abraham Lincoln Cidade: Colombo/PR
Curso Superior - SERVIÇO SOCIAL
Colação de grau: 11/02/2011 - Pontifícia Universidade Católica – PUC/PR .
Pós Graduação PUC - Políticas públicas e desenvolvimento social - início 03/2022

Experiência Profissional

TSM tecnologia e rastreamento veicular
03/2021 a 02/2022
Cargo: Responsável por licitações e contratos públicos
-Responsável por licitações
Busca, seleção e estudo de editais, preparação de propostas,
participação da fase de lances. Preparo de impugnação, recursos
administrativos e contrarrazões.
Contato com os gestores de contratos das empresas e órgãos
públicos contratante.
-Atendimento ao cliente:
Repasse de informações quanto aos serviços prestados pela
empresa, preparo de contratos e organização da agenda de
instalações e retirada de equipamentos.

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Goiás SEMAD
23/03/2020 a 21/09/2020
Cargo: Líder de Área ou Projeto
Auxiliar na organização e bom desempenho do Sistema de controle de metas de
trabalho de todas as gerências dentro da SEMAD. PROGRAMA GUARÁ
Auxiliar na criação e alimentação do Sistema de Licenciamento Ambiental do
Governo. PROGRAMA IPÊ
Centro de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento Rural Sustentável e
Solidário - CEASOL
Chamada Pública 07/2018 Diversificação na Cultura do Tabaco / ANATER
Coordenadora de equipe de campo
- acompanhar técnicos em atividades de campo, em todos os Municípios
atendidos pelo Projetos;
- Organizar canais de comercialização dos alimentos produzidos pelos
agricultores e novas culturas, busca por mercados institucionais e particulares.
- Capacitar os grupos de mulheres agricultoras quanto as formas de
comercialização, gestão, abordagem, apresentação dos produtos e busca de
mercados;
- Capacitar e auxiliar jovens rurais a montarem as propostas do PAA e PNAE
Municipal, e acompanhar todo o processo de busca de documentos,
lançamentos e prestação de contas;
- Contribuir na elaboração Plano Pedagógico das atividades de Monitoria Infantil,
atividades educativas voltadas para valorização do meio rural.
- Organizar e realizar atividades em parceria com os Sindicatos de
Trabalhadores Rurais nos 14 Municípios da Região Centro Sul que são
atendidos pelo projeto.

ICAF – Instituto de Cooperação da Agricultura Familiar de Santa Catarina
03/2018 a 12/2018 – Projeto ATER Diversificação - Chamada Pública
Diversificação na Cultura do Tabaco nº06/2013 / MDA
Apoio e coordenação da equipe de campo
- Coordenar e acompanhar em campo as ações da equipe técnica; contribuir
para a organização das ações previstas no projeto (dias de campo, cursos de
formação, intercâmbios e capacitações);
- Capacitar os jovens mobilizadores nas comunidades para atendimento as
crianças em atividades coletivas;
- Organizar atividades voltada para o grupo de jovens e mulheres rurais.

ICAF – Instituto de Cooperação da Agricultura Familiar de Santa Catarina
04/2016 a 11/2017 - Chamada Pública nº06/2013
- Acompanhar trabalhos de campo dos Técnicos de Ater;
- Capacitar os agricultores para a criação das propostas e prestação de contas
do PAA e PNAE Municipal;
- Orientar e ajudar as Associações o Cooperativas a montar as propostas para
concorrerem aos Editais do PAA e PNAE Estadual e Municipal em todos os
Municípios atendidos pelo Projeto;
- Acompanhar atividade com as mulheres, voltadas para agregação de renda e
saúde da mulher.
Projeto BRAZIL-RIA-12B firmado entre o DESER e a TFK – Tobacco-Free
KidsAction Fund,que tem como título: Promoção e Defesa da ConvençãoQuadro para o Controle do Tabaco
Período: 03/2015 a 03/2016
- Acompanhamento, análise e divulgação permanente de informações sobre o
comércio e indústrias que industrializam tabaco no Brasil e no Mundo;
- Contribuir para a manutenção e expansão do grupo virtual denominado “De
Olho No Mundo Do Tabaco”, que tem como participantes, membros da
sociedade civil e agricultores produtores de tabaco, para disseminar informações
semanais sobre o mundo do tabaco, especialmente as informações relacionadas
à produção de tabaco;
- Alimentar o site denominado www.observatoriodomundodotabaco.com.br.
- Realizar palestras sobre o Trabalho Infantil na cultura do tabaco, visando sanar
todas as dúvidas sobre o tema. Quando necessário, realizar visitas individuais
com o intuito de minimizar os impactos do trabalho infanto juvenil na vida dos
agricultores.
Empresa: LCA – Prestando Serviços no IBAMA/PR – Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
Período: 06/2003 a 09/2010
Funções desempenhadas:
- Membro da Diretoria da Comissão Organizadora da I e II Conferência Estadual
de Meio Ambiente.
- Assistente na Procuradoria Jurídica do IBAMA – responsável pela
organização, triagem e distribuição dos processos, organização das agendas e
reuniões dos Procuradores e da Procuradora Chefe.
- Secretária da Superintendente do IBAMA/PR (Superintendentes: Dra. Andréa
Vulcanis e após Sr. José Alvaro Carneiro).
- Preposta da empresa terceirizada LCA (25 funcionários), com sede em
Aparecida de Goiânia.

Trabalhos Voluntários
Centro Educacional Passionista Irmã Antonieta Farani
Período: 01/2017 a 06/2019

- Ministrar aulas de mosaico para 45 meninas em situação de vulnerabilidade
social. Incentivando e trabalho em equipe, o respeito ao próximo,
desenvolvimento da coordenação motora e cuidados com o espaço comum.
Associação de Moradores da Comunidade Vila Leonice – Membro da
Diretoria, segunda secretária em exercício.
Grupo de Atividade Física da Melhor Idade – Comunidade Vila Leonice
01/2016 a 01/2020
Desenvolver e acompanhar atividades recreativas e laborais, buscar parcerias e
palestras educativas para o grupo de idosos da nossa comunidade.

