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CURRÍCULO 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME: Rosangela Soares Ribeiro          MATRÍCULA EBC: 880133 
CARGO EFETIVO: AC/Advogado   
CARGO COMISSIONADO: Assessor III  
LOTAÇÃO: Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI  

FORMAÇÃO/EDUCAÇÃO 

FORMAÇÃO ESCOLAR: Pós-Graduação Completa 
 
Direito Processual Civil Lato Sensu 
 

ÚLTIMAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 
10/08/1982   – Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC 
Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI 
 
Prestar assessoria na elaboração de normativos e regulamentos internos; apoiar as Gerências Executivas 
na consecução de projetos; analisar processos e documentos de alta complexidade submetidas à 
manifestação do Diretor; elaborar pareceres a respeito de documentos e processos submetidos à 
unidade; elaborar estudos e pareceres que subsidiem a tomada de decisão; assessorar tecnicamente o 
Diretor da unidade no acompanhamento de assuntos a ele delegados; acompanhar as atividades de 
planejamento, desenvolvimento de projetos e conformidade no âmbito de sua área de atuação; exercer 
outras atividades demandadas pelo Diretor e que digam respeito à área em que atuam. 
 
   Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC 
Gerente Executiva de Administração e Logística 
 
Planejar, monitorar e coordenar as atividades das áreas de serviços gerais, transporte, segurança, 
logística, patrimônio, almoxarifado, gestão de contratos, aquisições de bens e contratação de serviços, 
licitações; aprovar os planos de atividades das áreas subordinadas; atuar na integração entre as áreas 
para a execução das estratégias; planejar, supervisionar, orientar, acompanhar, monitorar e controlar a 
execução das atividades nas unidades a eles subordinadas; apresentar propostas relativas ao orçamento 
anual inerentes a sua área de atuação; executar atividades específicas da área de atuação, 
complementando ou substituindo aquelas desempenhadas pelos empregados da área, conforme o caso, 
desde que tenha a formação e/ou registro profissional correspondente e que haja autorização formal do 
respectivo Diretor, por meio de instrumento de comunicação administrativa próprio; e exercer outras 
atividades demandadas. 
 
   Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC 
Gerente de Licitações e Contratos 
 
Gerenciar a operação das atividades de licitações, aquisições de bens e contratações de serviços, gestão 
de contratos; atuar na integração entre as áreas para a execução das atividades relacionadas à sua área; 
executar atividades específicas da área em que atua, complementando ou substituindo aquelas 
desempenhadas pelos empregados da área, conforme o caso, desde que tenha a formação e/ou registro 
profissional correspondente e que haja autorização formal do respectivo Diretor, por meio de 



2/2 
 

instrumento de comunicação administrativa próprio; e exercer outras atividades demandadas pelo 
Diretor da área em que atue, ou exercer diretamente aquelas da área sob sua supervisão. 
 

 


