Rosângela Vieira Paes da Silva

Continuar atuando de forma incisiva na defesa dos
interesses dos participantes e do lnstituto, visando
preservar as conquistas alcançadas e resguardar o
Patrimônio do lnstituto da açäo de interesses de
terceiros;

Aumentar a transparência das informaçöes e implantar
a canal de comunicação mais dinâmico com os
participantes, identificando as
dúvidas/
questionamentos mais frequentes para divulgação no
site do lnstituto;

Fomentar nas patrocinadoras
qualificação dos participantes
colegiados do trlucleos;

a

capacitaçäo e
para atuaçäo nos

Luiz Gustavo Guardia da Silva

Dar continuidade à discussäo de estudos sobre assuntos
de interesses dos participantes, tais como a revisäo do
critério de cálculo e cobrança da joia, empréstimos, etc;

Melhorar o processo de votação, utilizando plataformas
acessíveis por smartphone;
Estabelecer uma pesquisa de opinião no site do
lnstituto para colher a avaliaçäo do usuário no ato do
acesso;
Rediscutir os critérios e premissas para a implantaçäo
do novo Plano de tsenefícios na modalidade de
Contribuição Defi nida.

Lt¡iz Gustavo Guardia da Silva

Rosângela Vieira Paes da Silva
Resumo das Qualificações

Resumo das Qualificações

Contadora na Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, lotada na Secretaria de
Governança, desenvolvendo projetos de melhoria na Governança da NUCLEP, membro do
Comitê de Elegibilidade, desde l9l0ll20l7: Na ¿írea Contábil responsável pela elaboração das

Engenheiro na Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, lotado na Gerência de
Manutenção e Utilidades, desde 2910612010, responsável por coordenar a equipe de
manutenção elétrica; Fiscal de contratos referente aos serviços de engenharia elétrica,
elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos e laudos técnicos e/ou administrativos,
elaboração de termos de referência para contratação de serviços e aquisição de materiais,
padronizar as atividades sob sua responsabilidade, através da elaboração, revisão e

Demonstrações Financeiras

e

implantação

de noÍnas

contábeis, melhorando

significativamente os índices e a qualidade das informações, atendimento aos Conselhos de
Administração e Fiscal; Atuante no Nucleos desde 2012 como membro dos seguintes órgãos:
Conselho Deliberativo, eleita, desde 0610712015, Conselho Fiscal de 2611112013 a03/07/2015
e Comitê Consultivo de Investimentos de 2810912012 a 0211212013, Certif,rcada pelo Instituto
de Certificação Institucional e dos profissionais de Seguridade Social - ICSS, com ênfase em
Administração; Ex-sócia de empresa de auditoria externa com 10 anos de atuação em clientes
de viírios ramos de atividade; responsável técnica perante a Comissão de Valores Mobiliários
- CVM e Conselho Regional de Contabilidade - CRC/RI.

Formação Acadêmica
Graduação
Ciências Contabeis

-

emissão de normas e procedimentos e demais atividades inerentes ao cargo.

Formação Acadêmica
Graduação

Faculdade Moraes Jvnor (dezl2002)

Engenharia Elétrica

Pós-Graduação
Gestão Tributriria - Universidade Cândido Mendes (abrl2007).

Pós-Graduação

Experiência ProfÌssional

Instrumentação

NUCLEP S.A.

-

-

-

Universidade Federal de Itajubá Aa$/2007)

Universidade Estadual de Campinas (ago/2008)

desde nov./2010 - Cargo Atual: Contadora

Auditasse Auditores Independentes
Binah RI Auditores Independentes

Experiência ProfTssional

- abr a juV20l0 - Gerente de Auditoria
- oul2000 amar/2070 - Sócia

NUCLEP S.A.

-

jurì/2010

desde

REDE ENERGIA S.A.

Certificações
ICSS - Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade
Diploma de Mérito Contábil - Empresa Cidadã - Nov/2012

BALESTRO LTDA
Social

-

dezl2007 a jtn/2010 - Engenheiro Eletricista

ouV2006 a dez/2007 - Assistente de Engenharia

Cursos de Aperfeiçoamento
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Inspetores de Ferragens Eletrotécnicas

ABRAPP; Seminário de Previdência Complementar em Empresas Estatais Federais setll7;
Controles Contábeis no Relatório Semestral do Conselho Fiscal, Pareceres e Manifestações
- IDEAS - 16 horas - Agoll4; Relatórios Financeiros

FIPECAFI - 30 horas - Jan/I4.

Cargo Atual Engenheiro

Nov/2014

Cursos de Aperfeiçoamento
Curso de Formação de Conselheiros - UNIABRAPP - Set aDez/2075; Obrigações FIPECAFI - 40 horas -Dezll4; 34" ao 38' Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão nas Demonstrações Contábeis anuais

-

-

-

-

-

UTFPR

-

-

ELO

24 horas

-

16 horas

- abr/2014

agol2009

