
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE E OCTOGONAL -
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Ouvidoria

CURRÍCULO PADRÃO PARA OUVIDORES

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: MARCUS PAULO FUNKE LOPES

Cargo efetivo: Técnico de Gestão Educacional da SEEDF

Cargo comissionado: Chefe de Ouvidoria da Administração Regional do Sudoeste e

Octogonal

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Curso: Superior de Administração de Redes de Computadores.

Instituição: União Educacional de Brasília.

CURSOS REALIZADOS

1. Curso “Planejamento Estratégico em Ouvidoria – Turma 01/2021”, aplicado pela
Escola de Governo do Distrito Federal no dia 17 de agosto, com carga horária de 02 horas;

2. Curso “LGPD aplicada às ouvidorias públicas”, aplicado pela Escola de Governo do
Distrito Federal no dia 11 de agosto de 2021, com carga horária de 04 horas;

3. Curso “Gestão da Informação e Relatórios de Ouvidoria – Turma 01/2021”,
aplicado pela Escola de Governo do Distrito Federal no dia 04 de agosto de 2021, com carga horária de 04
horas;

4. Curso “Gestão e Controle: atuação integrada com foco nos resultados para a
sociedade”, da V Semana de Controle da CGDF, realizado no período de 11 a 13 de maio de 2021, com
carga horária de 09 horas;

5. Curso “Formação em Ouvidoria”, aplicado pela Escola de Governo do Distrito
Federal – E-Gov, no período de 22 de fevereiro a 24 de março de 2021, com carga horária de 25 horas,
composto dos seguintes módulos: “Introdução ao serviço de ouvidoria”, “Atendimento em ouvidoria”,
“Lei de acesso à informação”, “Cartas de serviço ao cidadão” e “Ouvidoria como ferramenta de gestão”;

6. Curso “Certificação em Ouvidoria”, aplicado pela Escola Nacional de Administração
Pública – Enap durante os meses de fevereiro e março de 2021, na modalidade a distância, com carga-
horária de 160 (cento e sessenta) horas, composto pelos seguintes módulos: “Acesso à informação”,
“Avaliação da Qualidade de Serviços com Base para Gestão e Melhoria de Serviços Públicos”, “Controle
Social”, “Defesa do Usuário e Simplificação”, “Gestão em Ouvidoria”, “Introdução à Gestão de Projetos”,
“Resolução de conflitos aplicada ao contexto das Ouvidorias” e “Tratamento de Denúncias em Ouvidoria”.



7. Curso “Assédio na Administração Pública – Combate e Prevenção”, aplicado pela
Escola de Governo do Distrito Federal – E-Gov, no período de 08 a 12 de fevereiro de 2021, com carga
horária de 12 horas;

8. Curso de “Monitoramento de Desempenho de Ouvidoria”, aplicado pela
Controladoria- Geral do Distrito Federal, realizado no dia 03/12/2020 com carga horária de duas horas e
quarenta minutos;

9. Curso de “Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos”, aplicado pela
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, realizado nos dias 25 a 29/11/2013, com carga
horária de 20 (vinte) horas;

10. Curso “Disseminadores de Educação Fiscal do Distrito Federal”, aplicado pela Escola
de Administração Fazendária – ESAF, realizado no período de 15/08/2011 a 16/11/2011, com carga
horária total de 160 (cento e sessenta) horas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1. OUVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE E OCTOGONAL
(conforme nomeação publicada no DODF nº 204, de 27 de outubro de 2020 e autorização publicada no
DODF nº 218, de 18 de novembro de 2020).

ATIVIDADES EXERCIDAS: Atendimento ao cidadão pelos canais de comunicação do Governo
do Distrito Federal, elaboração de relatórios trimestrais e anuais das atividades exercidas pela
Administração Regional do Sudoeste e Octogonal em atendimento às demandas e pedidos de
informações apresentados pelos cidadãos, registros e encaminhamentos diários das demandas e pedidos
de informações apresentados pelos cidadãos, contatos diários com demais ouvidores dos órgãos do
Governo do Distrito Federal, confecção de despachos e acompanhamento dos processos eletrônicos
relacionados às atividades inerentes da Ouvidoria tais como encaminhamento das solicitações e
reclamações dos cidadãos para as áreas e órgãos competentes, pedidos de informações, etc.

2. SERVIDOR EFETIVO DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – SUAG DA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEEDF (Técnico de Gestão Educacional – TGE, após extinção do
cargo de assessor da SUAG da SEEDF, conforme DODF nº 162, de 26 de agosto de 2020).

ATIVIDADES EXERCIDAS: Recepção e atendimento dos gestores da estrutura administrativa
da SEEDF para o encaminhamento e resolução de suas respectivas demandas, elaboração de Termos de
Referência, acompanhamento e despacho dos processos relacionados às atividades inerentes da SUAG
tais como pagamento de fornecedores, análise de contratos e procedimentos, aquisição de material,
aplicação de penalidades, etc.

3. ASSESSOR DA SUAG DA SEEDF (nomeado conforme DODF nº 67, de 08/04/2020).

ATIVIDADES EXERCIDAS: Recepção e atendimento dos gestores da estrutura administrativa
da SEEDF para o encaminhamento e resolução de suas respectivas demandas, elaboração de Termos de
Referência, acompanhamento e despacho dos processos relacionados às atividades inerentes da SUAG
tais como pagamento de fornecedores, análise de contratos e procedimentos, aquisição de material,
aplicação de penalidades, etc.

4. DIRETOR DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEEDF (DODF nº
40, de 01/03/2016), posteriormente transformada em Diretoria de Patrimônio, Almoxarifado e Serviços
Gráficos – DIPASG, da SUAG/SEEDF (de março de 2016 a abril de 2017).

ATIVIDADES EXERCIDAS: Recepção e atendimento dos gestores da estrutura administrativa
da SEEDF para o encaminhamento e resolução de suas respectivas demandas relacionadas ao
fornecimento de bens permanentes e de consumo e de confecção de material gráfico, levantamento das



necessidades de bens patrimoniais no âmbito da Rede Pública de Ensino do DF (690 Unidades de Ensino)
para aquisição e consequente previsão orçamentária, elaboração de Projetos Básicos e acompanhamento
de contratos de aquisição de bens patrimoniais e de consumo e de prestação de serviços gráficos.

5. GERENTE DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL – GEPAT DA SEEDF
(DODF nº 26, de 07/02/2011), subordinada à Diretoria de Diretoria de Patrimônio, Almoxarifado e
Serviços Gráficos / SUAG/SEEDF.

ATIVIDADES EXERCIDAS: Recepção e atendimento dos gestores da estrutura administrativa
da SEEDF para o encaminhamento e resolução de suas respectivas demandas relacionadas ao
fornecimento de bens permanentes, gerenciamento da aquisição e distribuição e recolhimento de bens
móveis permanentes e acompanhamento do Inventário Patrimonial das Unidades Administrativas e de
Ensino da SEEDF.

6. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEEDF (fevereiro de 2010 a fevereiro de
2011) Servidor efetivo da SEEDF (Técnico de Gestão Educacional – TGE), lotado no Núcleo
de

Controle e Inventário de Bens Patrimoniais – NIPAT / Gerência de Administração Patrimonial – GEPAT.

ATIVIDADES EXERCIDAS: Controle, fiscalização e inventário dos bens móveis permanentes.


