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EDUCAÇÃO 
 

Universidade de Stanford, Stanford/CA, EUA                                        Set.2018 – Set.2019                                                    
Mestrado em Educação                                   
• Orientador: Prof. Martin Carnoy. Dissertação: Does Mid-Level Management Matter for Student Achievement 

Gains? Evidence from a Mixed Methods Study of Regional Education Departments in the State of Ceará, Brazil. 
 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas/SP, Brasil                Jan.2009 – Dez.2012                                                    
Bacharel em Gestão de Comércio Internacional (equivalência com Administração)                                   
• Membro fundador e pesquisador no Laboratório de Economia e Gestão (financiando pelo CNPq). 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

Todos Pela Educação, Brasília/DF, Brasil                                                         Ago.2019 – Presente 

Gerente de Estratégia Política 

• Responsável pelas áreas de produção técnica, articulação com o Congresso Nacional e executivo federal, 

além do relacionamento com as representações dos entes subnacionais e outros parceiros da sociedade-civil. 
 

Consultor em Gestão Pública e Educação, Brasília/DF, Brasil            Out.2017 – Set.2018 
Movimento Colabora Educação (Oct.2017 – Set.2018) 

• Sistematizou a experiência de regime de colaboração do Espírito Santo e desenvolveu orientações para a 

elaboração de um toolkit sobre cooperação entre estados e municípios na educação (https://goo.gl/o8UyKh). 
 

Omidyar Network (Feb.2018 – Ago.2018) 

• Apoiou a definição da estratégia de Educação da Omidyar Network no Brasil. 
 

Banco Mundial (Apr.2018) 

• Co-autorou e revisou a “Education Policy Note” para o próximo presidente eleito (mandato de 2019-2022). 
 

Centro de Liderança Pública (Mar.2018) 

• Desenvolveu o módulo de um curso à distância sobre transferência de recursos na educação para municípios. 
 

Fundação Lemann (Fev.2018) 

• Planejou a governança da implementação da BNCC pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

criando uma estrutura regional para que estado e municípios dialoguem sobre a adaptação de seus currículos. 
 

Ministério da Educação, Brasília/DF, Brasil                                           Nov.2016 – Set.2017 
Coordenador-Geral de Educação Integral e Assessor do Secretário de Educação Básica 

• Forneceu orientação a tomadores de decisão sobre políticas educacionais que afetam 48M de alunos 

• Liderou o Programa de Fomento ao Ensino Médio em Tempo Integral, gerenciando um orçamento de R$260M. 

• Negociou e coordenou um empréstimo de USD1.6 bilhões de dólares com o Banco Mundial para apoiar a 
implementação da Reforma do Ensino Médio (https://goo.gl/jGrWo1). 

• Reestruturou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – que não alcançou resultados em quatro 

anos – melhorando sua governança, monitoramento e sistemática de formação de professores. 
 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará, Fortaleza/CE, Brasil    Jun.2014 – Out.2016 
Coordenador de Cooperação com Municípios (Mar.2016 – Out.2016)  

• Liderou uma área de 75 pessoas que é referência nacional em regime de colaboração (https://goo.gl/w4YX3E). 

• Gerenciou o Programa de Alfabetização na Idade Certa, (https://goo.gl/px5hDS) programa internacionalmente 

reconhecido que reduziu o percentual de crianças não alfabetizadas de 32% para 0,7%, de 2007 a 2016. 
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• Formulou e implementou o Programa de Aprendizagem na Idade Certa no Ensino Fundamental II, elevando 
os resultados de aprendizagem em 20% em Matemática e 15% em Português em 6 meses de implementação. 

 

Coordenador de Planejamento e Políticas Educacionais (Mar.2015 – Mar.2016)                              

• Liderou uma área de 25 pessoas responsável por R$ 2.5 bilhões de orçamento e 479 projetos de investimento. 

• Coordenou a digitalização dos processos de compra descentralizada, aumento a eficiência e reduzindo o 

tempo de aquisição nas 721 escolas do estado do Ceará em ~ 40%, em um período de 12 meses. 

• Elaborou análises e recomendação para melhorar a eficiência do gasto na Secretaria de Educação, reduzindo 

despesas operacionais em 6%, enquanto aumentou a execução de projetos em 20%.  

 

Consultor e Assessor Especial do Gabinete (Jun.2014 – Mar.2015) 

• Assessorou o Secretário de Educação em planejamento e gestão em sete áreas com 800+ funcionários. 

• Elaborou o Plano Estadual de Educação, coordenando a participação de 13 instituições da sociedade civil. 

 

Geekie, São Paulo/SP, Brasil                                                                   Jul.2013 – Mai.2014 
Novos Negócios e Gerente de Projetos 

• Implementou uma metodologia para prospectar, avaliar e gerenciar novos negócios, aumentando a aquisição 

e retenção de clientes de alto faturamento. 

• Coordenou uma plataforma focada na preparação para o ENEM de 3 milhões de jovens do Ensino Médio. 

 

Empreendemia, Campinas/SP, Brasil                                                      Jul.2011 – Jun.2013 
Líder de Desenvolvimento de Clientes 

• Liderou a um projeto que aumentou a retenção da plataforma de 16% para 40% em três meses.  

• Coautor de 2 E-Books e mais de 50 postagens pelo Saia do Lugar, maior blog de empreendedorismo do Brasil. 
 

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

• [edX] BID – curso de 30h em Gestão de Projetos de Desenvolvimento (Abr.2018). 

• [edX] BID – curso de 42h em Políticas de Desenvolvimento Infantil (Set.2016). 

• Tribunal de Contas do Ceará – curso de 30h em Direito Administrativo Aplicado à Gestão Pública (Set.2015). 

• Escola Nacional de Administração Pública – curso de 30h em Orçamento Público (Ago.2015). 

• Escola Nacional de Administração Pública – curso de 20h em Gestão Estratégica de Pessoas (Ago.2015). 

•  [edX] MIT/J-PAL – curso de 20h em Avaliação de Programas Sociais (Nov.2014). 

• [edX] BID – curso de 36h em Introdução à Gestão para Resultados de Desenvolvimento (Nov.2014). 

• [Coursera] The Johns Hopkins University – curso de 16h em Programação em R (Set.2014). 

• [Coursera] The Johns Hopkins University – curso de 16h em Ferramentas de Data Science (Set.2014). 
 

SERVIÇO PÚBLICO E HONRARIAS 
 

• Lemann Fellow na Stanford Graduate School of Education (2018-2019). 

• Selecionado para o programa ‘Talentos da Educação’ da Fundação Lemann (2015) (https://goo.gl/TueFWC). 

• Organizou o maior evento de startups de educação do Ceará (2015). 

• Consultor voluntário para o ‘Vetor Brasil’: elaborando planos educacionais para municípios (2012). 

• Voluntário no ‘Teto Pelo Meu País’: construindo casas emergenciais em comunidades de São Paulo (2011). 
 

HABILIDADES ADICIONAIS 
 

Habilidades Computacionais: Pacote Office (Proficiente), R (Intermediário) e HTML (Básico). 

Idiomas: Português (Nativo), Inglês (Fluente), Espanhol (Intermediário), e Francês (Básico). 
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