Curriculum Vitae

RITA DE CÁSSIA CORREIA DE SOUZA
Atributos
Sólidos conhecimentos em previdência, estatística e atuária, controladoria, finanças, riscos e
gestão.
Autonomia para desenvolvimento de projetos de implantação de negócios. Excelência em
comunicação oral, escrita e didática. Resiliência e bom relacionamento interpessoal. Excel
avançado. Habilidades em implantação de sistemas.
Formação Acadêmica
FGV - Wine Business 2014
FGV - Tutoria em EAD - 2010
UERJ - Extensão em Direito Previdenciário - 2007
COPPEAD - UFRJ - MBA em Gestão - 2005 - 2006
COPPE - UFRJ -Créditos de M. sc. em Engenharia de Produção - ênfase em Pesquisa
Operacional 1991
UERJ — Graduação em Estatística - 1985 - 1988
Experiência Profissional
Fundação de Previdência Assistência do BNDES — FAPES - 1995 - 2014 - Analista e
Gerente de previdência, responsável pela área de cadastro e concessão de benefícios;
analista de investimentos e controladoria, responsável pelo desenvolvimento de
relatórios gerenciais de controladoria e de gestão.
FGV - 2010 - 2012 - Professora tutora em EAD na disciplina de Gestão de Riscos.
Prefeitura do Município do Rio de Janeiro — 1995 — Assessora DAS-5 da Subsecretaria
de Desenvolvimento Institucional responsável pelas implantações do modelo de
dimensionamento da força de trabalho no município, baseado em metodologias de
pesquisa operacional, bem como do Plano de Cargos e Salários da Guarda Municipal do Rio
de Janeiro. Proatuarial Serviços Técnicos - 1995 - 2000 - Sócia Gerente e consultora para
avaliação atuarial e implantação de planos fechados de previdência complementar
em municípios. REFER -- Fundação RFFSA de Seguridade Social - 1994 - 1995 Estatística da área atuarial.
PUC— RJ - 1990 - Professora Substituta de Estatística l.
INSS — 1984 - 1994 - Agente Administrativo em diversos segmentos da previdência.
STEA — Serviços Técnicos LTDA. - 1983 - 1984 - Técnica de Estatística em consultoria
atuarial do Prof. Rio Nogueira.

