
CURRICULUM 

FRANCISCO GARRIDO BARCIA

DADOS PESSOAIS

Servidor  da  Fundação  IBGE,  desde  25.09.1978,  Técnico  em  Informações
Estatísticas e Geográficas, atua na função de Chefe da Unidade Estadual do IBGE
em São Paulo/SP, desde 07.05.2002. No IBGE de São Paulo já ocupou diversas
funções. Em Curitiba/PR foi Coordenador Geral do Centro de Captura de Dados,
unidade montada para apuração do Censo Demográfico de 2000. Foi Presidente
do  Conselho  Deliberativo  da  SIAS  –  Sociedade  Ibgeana  de  Assistência  e
Seguridade, por 2 mandatos, conforme previsão estatutária.  Por designação da
Direção Nacional do IBGE já atuou em diversos Comitês, Grupos de Trabalho e
outras comissões, no interesse da Administração, com vistas ao aprimoramento
das práticas e procedimentos técnicos e administrativos, visando o cumprimento
da missão institucional do IBGE.

Endereço e contatos profissionais:

 Unidade Estadual do IBGE em São Paulo/SP: Rua Urussuí nº 93, 13º andar,
Itaim Bibi, São Paulo, SP – telefones diretos (11) 2105-8212 e 2105-8213

 Celular corporativo (11) 98935-8588
 Email: francisco.barcia@ibge.gov.br



DADOS PROFISSIONAIS

INGRESSO NO IBGE: em 25.09.1978, como Auxiliar de Projeto, para
execução dos trabalhos de preparação para a Campanha Censitária de 1980, com
contrato por tempo determinado.

 DOS CARGOS E FUNÇÕES EXERCIDOS NA FUNDAÇÃO IBGE:

01) Auxiliar de Projeto: de 25.09.78 até 31.03.79;
02) Agente de Coleta (cargo efetivo): a partir de 01.04.79;
03)  subchefe da Agência  do IBGE em Osasco/SP,  Padrão I:  de

31.03.81 até 06.01.87;
04) Assistente do Delegado do IBGE no Estado de São Paulo: de

06.07.81 até 31.12.81;
05)  Agente  de  Coleta  Municipal: responsável  pela  realização  do

Censo Econômico de 1985, nos municípios de Carapicuíba e Osasco/SP;
06) Chefe da Agência do IBGE de Osasco/SP, Padrão I: de 07.01.87

até 23.11.97;
07)  Coordenador  de  Sub-Área,  Padrão  I:  responsável  direto  pela

realização  do  Censo  Demográfico  de  1991,  nos  municípios  de  Osasco  e
Carapicuíba/SP, de 01.07.91 até 31.12.91;

08)  Coordenador  de  Sub-Área,  Padrão  I:  responsável  direto  pela
realização da  Contagem da População  de 1996,  nos  municípios  de  Osasco  e
Carapicuíba/SP, de 01.08.96 até 30.12.96;

09)  Assistente  Intermediário  I  da  Divisão de  Pesquisas  de  São
Paulo/SP: de 24.11.97 até 28.02.00; 

10) Assessor II, DAS 102-1: do Departamento Regional Sudeste 1, da
Fundação IBGE, em substituição ao titular nas suas faltas e impedimentos,  de
19.09.98 até 06.12.99 e

11)  Coordenador  Geral  do  Centro  de  Captura  de  Dados  de
Curitiba/PR: de março de 2000 até 06.05.2002, nomeado após rigoroso processo
interno  de  seleção,   aberto  a  todos  os  servidores  da  Fundação  IBGE,  para
coordenação da citada unidade, especialmente instalada para processamento e
apuração dos seguintes documentos do Censo Demográfico de 2000: todos os
questionários coletados nos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul
e Santa Catarina. Posteriormente, em razão dos resultados obtidos o Centro de
Captura  de  Dados  de  Curitiba/PR  foi  selecionado  para  a  missão  especial  e
extraordinária de digitalização e tratamento das imagens de todas as folhas de
coleta de 19 Unidades da Federação; a saber: PR, MG, GO, MT, ES, PI, BA, RN,
PE, SC, AL, SE, MS, CE, RS, SP, DF, MA E PB e

12)  Chefe  da  Unidade  Estadual  do  IBGE em  São  Paulo:  desde
07.05.02, responsável técnico e administrativo por todos os trabalhos do IBGE no
Estado de São Paulo.



Presidente  do  Conselho  Deliberativo  da  SIAS  –  Sociedade
Ibgeana de Assistência e Seguridade: por 2 mandatos, de 2005 até 2013, em
conformidade com o estatuto da entidade, atuou na definição da política geral de
administração  da  entidade  e  de  seus  planos  de  benefícios;  responsável  pelas
convocações e coordenação de todas as reuniões ordinárias e extraordinárias do
Conselho Deliberativo; responsável pela direção e coordenação das atividades do
respectivo Conselho; coordenação e encaminhamentos em relação às alterações
estatutárias da SIAS e respectivos regulamentos, com muitas implementações na
Entidade, inclusive do Código de Ética, sempre com foco na legislação vigente,
buscando viabilizar  as adequações necessárias aos planos existentes, inclusive
para conversão de um deles para a modalidade de instituído, bem como a criação
de  novos  planos;  acompanhamento  da  gestão  dos  investimentos  e  plano  de
aplicação dos recursos da entidade, com atenção especial aos enquadramentos
legais, inclusive com realização de vendas de imóveis, com resultados expressivos
para  a  Entidade;  coordenação  dos  trabalhos  para  contratação  de  auditorias  e
atuários, o que viabilizou boa fundamentação técnica para importantes decisões,
inclusive sobre a tábua de mortalidade da entidade; coordenação dos trabalhos
para  deliberação  sobre  o  orçamento  anual  da  entidade  e  suas  respectivas
alterações,  com foco  na melhor  prestação  de  serviços,  com melhores  práticas
administrativas, a um custo menor; coordenação dos trabalhos sobre o relatório
anual de prestação de contas, com estrito acompanhamento para o atingimento de
metas; coordenação dos trabalhos de adequação e atualização da Diretoria da
entidade  e  seu  respectivo  quadro de  colaboradores,  com especial  atenção  ao
melhor desenvolvimento dos trabalhos, com melhor resultado do custo-benefício
para a entidade, participantes e assistidos, inclusive com melhorias no plano de
cargos,  salários  e  benefícios,  proporcionando  ao  Capital  Humano  da  entidade
melhores condições de trabalho e coordenação dos trabalhos de contratação de
assessorias jurídicas, com vistas a obtenção de pareceres técnicos, necessários
ao bom embasamento a determinadas decisões estratégicas da Entidade.

 

        FORMAÇÃO ACADÊMICA

1)                ADMINISTRAÇÃO  DE  EMPRESAS  :  formado  em
Administração  de  Empresas,  na  Faculdade  de  Administração  de  Empresas
Amador Aguiar,  em Osasco/SP;  curso de nível  superior  realizado de 1978 até
1981

2)                   DIREITO:   formado em Direito, na Faculdade de Direito de
Osasco/SP; curso de nível superior realizado de 1984 até 1987.



REGISTRO PROFISSIONAL

                   NA OAB: inscrito como advogado, na Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção São Paulo, sob o número 96.532.

São Paulo, 21 de Julho de 2020

Francisco Garrido Barcia


