
Currículo 

� Nome: Marcos de Oliveira Dias 

� Cargo Efetivo: Técnico Judiciário 

� Posse/exercício: 24/7/1989 

� Lotação: Diaud/Secau/TRF1 

� Cursos Acadêmicos: Bacharel em Economia, Bacharel em Direito e Pós-Graduado 

Especialista em Gestão em Saúde 

CJ/FC exercidos:  

� Assistente Datilógrafo Secoi - 01/9/89 a 15/4/93 

� Supervisor Sefop/Divea/Secoi –16/4/93 a 21/4/2002 

� Diretor de Divisão–Divea/Secoi –22/4/2002 a 17/8/2006 

� Chefe de Gabinete/Diges –18/8/2006 a 19/5/2008 

� Diretor de Secretaria/Secbe –20/5/2008 a 30/6/2009 e 

� Diretor do Nucoi SJDF –01/7/2009 a 22/4/2010 

� Diretor de Secretaria/Secbe –23/4/2010 a 23/4/2012 

� Chefe de Gabinete de Desembargador –01/6/2012 a 07/1/2016 

� Assessor VI/Secau –08/1/2016 a 17/4/2016 

� Diretor de Divisão–Diaud/Secau–desde 18/4/2016 

Plataforma eleitoral 

 A minha candidatura tem por objetivo colaborar com o Pro-Social e defender os 

interesses dos beneficiários, tendo em vista ser conhecedor do funcionamento do Programa 

em função de tê-lo dirigido por quase 4 anos e ser especialista na área (Gestão em Saúde). 

 Como Gestor do Pro-Social, durante o período de 2008 a 2012, evidenciam-se as 

seguintes conquistas: implantação do Sistema Benner e da Auditoria Médica em toda a 1ª 

Região, disponibilização de vários auxílios (ex: ortodôntico, órteses e próteses), expansão da 

rede credenciada, criação de rotinas para todos os procedimentos médicos e odontológicos, 

criação de informativo mensal e o fim da necessidade de autorização prévia para a realização 

de vários procedimentos. 

 Essas conquistas não oneraram o Programa. Em 2008, início da gestão, o Pro-Social 

tinha caixa de 50 milhões e, ao deixar a Direção, em abril de 2012, o Programa contava com 72 

milhões de saldo positivo (ver Relatório de Atividades de 2012). Importante destacar que essa 

quantia era suficiente para custear as despesas de um ano. 

Proposta de atuação 

Gestão junto à Secbe para: 

� manter os beneficiários informados em relação a direitos e deveres por meio de 

campanhas e/ou outros meios de divulgação; 

� sugerir a ampliação da rede credenciada; 

� sugerir que o Sistema Benner possa enviar, automaticamente, e-mail ao beneficiário 

contendo de forma discriminada: lançamento de cobrança de faturas e o espelho do 

saldo sujeito a custeio. Pretende-se conferir maior transparência dos gastos efetuados 

com o Programa,  participação dos beneficiários com custeios e permitir a fiscalização 

da despesa pelo próprio beneficiário; 



� sugerir a criação de 3 tipos de modalidades de planos de saúde com e sem 

odontologia, com contribuições proporcionais aos benefícios. ( Ex. básico – 

enfermaria; intermediário – hospitais de 2ª linha e Premium – hospitais de alto custo); 

� tratamento isonômico em relação à utilização da rede credenciada Unimed e Saúde 

Caixa; 

� criação de ouvidoria específica para o Pro-Social; 

� sugerir a manutenção de filhos até 30 anos com as mesmas contribuições e custeios 

dos demais beneficiários; 

� outras. 


