
Candidatura a Representante dos Servidores Ativos no CDPS – 2020-2022 
 
Marcos de Oliveira Dias 
 
Breve Currículo 
  Especialista em Gestão em Saúde; 

 Bacharel em Direito e Economia; 

 2016 até hoje – Diretor da Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa – Diaud/Secau; 

 2012-2016 – Chefe de Gabinete da Des. Federal Mônica Sifuentes; 

 2010-2012 – Diretor da Secbe (Unidade Gestora do Pro-Social); 

 2009-2010 – Diretor do Núcleo de Controle Interno da SJDF; 

 2008-2009 – Diretor da Secbe (Unidade Gestora do Pro-Social); 

 2006-2008 – Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral; 

 1989-2006 - exercício de FCs e CJ na antiga Secretaria de Controle Interno; 

  Técnico Judiciário - posse e exercício em julho/1989. 
 

Atuação como Representante dos Servidores Ativos no CDPS – 2018-2020 

  Participação em todas as Sessões do CDPS; 
  Relator de vários processos no CDPS favoráveis aos beneficiários; 

  Autor das propostas: 

✔ . PAe 0017709-12.2018.4.01.8000 – Elaboração do Manual do Beneficiário do Pro-

Social (em elaboração); 

✔ . PAe 0003694-04.2019.4.01.8000 – Alteração do Regulamento do Pro-Social, visando 

a manutenção de filhos/enteados que não são mais estudantes e dependentes dos pais com 
idade de 21 a 28 e 29 a 38 anos(beneficiários especiais), desde que solteiros e sem 
companheiros, sem a necessidade de comprovação de renda e de escolaridade (aprovada) ; 

✔ . PAe 0008946-85.2019.4.01.8000 – Redução de Despesas do Pro-Social (em 

implementação); 

✔ Criação de canal na Página do Pro-Social “Fale com o seu Representante”,  

conselho.repr@trf1.jus.br . 
 

Proposta de atuação e plataforma eleitoral 
 criação de um aplicativo para o beneficiário: ter acesso a dados, pesquisar a rede credenciada, 
acessar o manual do beneficiário e normas do Programa, portar suas carteiras virtualmente, solicitar 
reembolso e entregar documentos, acessar extratos de utilização, receber avisos e informações úteis; 
 criação de canal de interação e atendimento aos beneficiários (chat); 
 criação de Ouvidoria específica para o Pro-Social; 
 realização de campanhas para uso racional e consciente do Programa; 
 criação de ferramenta de envio de e-mail ao beneficiário com a fatura de utilização mensal, 
antes do desconto dos custeios em folha de pagamento; 

 criação de um Call Center, com atendimento por profissionais da área da saúde, objetivando 

orientar os beneficiários do Programa; 
 melhorias na transparência e acesso às informações do Pro-Social; 
 divulgação prévia das pautas das Sessões do Conselho Deliberativo; 
 ampliação da rede credenciada; 

 

 

 


