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Paulo Jábali Júnior é bacharel em Administração Pública, pela Fundação Getulio Vargas 

de São Paulo, tendo cursado parte da graduação em intercâmbio na Universidade do Texas. É 

mestre em Gestão e Políticas Públicas também pela FGV-SP. Foi coautor dos livros “Práticas 

Inovadoras de Gestão Pública” (2000) e “Licitação Comparada” (2013) e membro do grupo de 

estudos de Transparência Administrativa da Universidade Mackenzie. Desde janeiro de 2015 

integra o Conselho Acadêmico do Centro de Formação em Segurança Urbana da Prefeitura de 

São Paulo. 

Na iniciativa privada foi funcionário do Unibanco S.A., tendo ingressado como 

estagiário, participado posteriormente do programa de trainees do conglomerado, que teve 

duração de 1 ano e 344 horas de treinamento em diferentes setores da organização, e finalmente 

contratado como analista pleno na divisão de cartões de crédito.  

Ingressou em agosto de 2007 no Ministério Público do Trabalho da 2ª Região em São 

Paulo como analista administrativo. Participou como membro da comissão de licitação e 

pregoeiro nos procedimentos eletrônicos. Ocupou o cargo de Diretor de Administração, quando 

foi responsável por uma equipe de 40 servidores públicos e 80 funcionários terceirizados nas 

áreas de patrimônio, almoxarifado, transportes, engenharia e gestão de serviços terceirizados. 

Em julho de 2015 foi designado como um dos representantes da Funpresp-Jud no MPT-

SP. Após a indicação, realizou uma série de atividades no órgão a fim de difundir a educação 

financeira e previdenciária: pesquisa com servidores e membros para apurar o grau de 

conhecimento do tema; programa de treinamento em que todos os membros e servidores que 

ingressam no MPT-SP participam de palestra sobre a Funpresp-Jud e planejamento financeiro; 

além de palestras periódicas entre os integrantes “antigos” do quadro. Também é oferecido 

atendimento individualizado, em que o membro ou servidor pode esclarecer dúvidas e fazer 

simulações, comparando com seus investimentos atuais. Foi contemplado com o primeiro lugar 

nacional do Prêmio Funpresp-Jud 2015 na categoria acadêmica. 

Como membro do Comitê de Assessoramento Técnico pretende apresentar propostas e 

recomendações quanto à gestão da entidade e sua política de investimentos. Buscará ainda a 

efetiva participação dos membros e servidores, ouvindo dúvidas, queixas e sugestões nos 

diferentes canais possíveis, bem como garantir que o Comitê consiga difundir suas atividades 

de forma transparente aos quase 100 órgãos patrocinadores de todo o Brasil. 
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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Fundação Getulio Vargas – Mestrado em Gestão de Políticas Públicas [2011 – 2013] 
Fundação Getulio Vargas – Graduação em Administração Pública [1998 – 2002] 

University of Texas at Austin – Marketing e Técnicas de Negociação [2001] 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

Pregoeiro oficial [Desde 10/2016] 
 Licitações: elaboração de edital, membro da comissão de licitação e pregoeiro nos 
procedimentos eletrônicos, confecção dos contratos e publicação nos órgãos oficiais. 

Representante da Funpresp-Jud [Desde 06/2015] 

 Realiza capacitações frequentes entre membros e servidores para apresentar o plano de 
benefícios, esclarece questionamentos presencialmente e por escrito, e promove 
atendimentos individualizados, realizando simulações para cada participante.  
 Vencedor do prêmio acadêmico 2015 de educação financeira e previdenciária. 

Chefe do Setor de Capacitação [06/2014 – 09/2016] 
 Responsável pelos treinamentos internos e externos dos servidores do órgão: programação 
orçamentária, pesquisa de mercado, contratação, avaliação e liquidação. 

Diretor de Administração [10/2011 – 05/2014] 
 Liderou equipe de 40 servidores públicos e 80 funcionários terceirizados nas áreas de 
patrimônio, almoxarifado, transportes, engenharia e gestão de contratos terceirizados. 

Analista Administrativo [08/2007 - 10/2011] 

 
PERNAMBUCANAS 

Analista Sênior [01/2007 - 07/2007] 
 Dimensionamento da Central de Atendimento ao Cliente: estatísticas e métricas de 
atendimento. 
 Elaboração de relatórios mensais à Diretoria com análise das manifestações dos clientes. 

 
UNICARD UNIBANCO 

Analista Pleno [02/2004 - 08/2006] 
 Gestão de equipe de 440 pessoas do telemarketing ativo para venda de cartões de crédito. 
 Treinamentos de produto, elaboração de script, taxas e financiamentos, e abordagem. 

Trainee [12/2002 - 02/2004] 

  
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Publicações Coautor dos livros “Licitação Comparada” (2013) e “Práticas Inovadoras de Gestão Pública” 
(2000). 
 
Línguas Inglês: fluente. 




