
 

CID JOSÉ PEREIRA  
 

 
 

 Cargo/Função:  Programador II; 
 Data de ingresso na APPA: 01/08/1982; 
 Formação: Formado em Gestão Pública pelo Instituto Federal do 

Paraná e Pedagogia (administração) pela Fundação Faculdade 
Estadual de Filosofia Ciências e Letras de Paranaguá. Participação de 
diversos cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação na APPA. 
 

 Experiência profissional: 
 

          Admitido em 01/08/1982, no cargo de escriturário, ficando lotado no 
Gabinete da Superintendência. Transferido em 1985 para o então Centro de 
Processamento de dados onde recebeu promoções “por merecimento” para 
o cargo de Programador I e em seguida para Programador II. Cargo que 
exerce atualmente. 
          Em 1998 foi transferido para a Seção de Administração de Pessoal para 
a implantação do Sistema “FPW”, de gerenciamento de folha de pagamentos, 
ficando com a atribuição de gerenciar a folha de pagamento dos funcionários 
da APPA e recolhimento de obrigações patronais, até 26 de julho de 2011, 
quando assumiu a chefia daquela Seção.  
          Em 26 de março de 2012 foi designado para a chefia da Divisão de 
Recursos Humanos, permanecendo até 09 de junho de 2014.  
          A partir de 01 de setembro do mesmo ano foi designado novamente 
para a chefia da Divisão de Recursos Humanos e entre outras atribuições 
conduziu os trabalhos do Programa de Demissão Voluntária. Permanecendo 
no cargo até 01 de junho de 2015. 
          Em 01/04/2019, foi designado para assumir a chefia de Seção de 
Administração de Pessoal, onde permaneceu até 04 de setembro de 2020, 
quando foi designado para a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
permanecendo até 13 de dezembro de 2020, deixando o cargo para 
tratamento de saúde. 
          Lotado atualmente na Gerência de Gestão de Pessoas. 
          Ocupou interinamente os cargos de Secretário da Superintendência, 
Assessor da Superintendência, Chefe do Departamento de Informática e 
Organização e Chefe do Departamento de Planejamento. 

 



   

 

 

    

 Como posso melhor representar os funcionários junto ao 
CONSAD-APPA? 

          A minha participação como representante dos empregados terá 
direcionamento sempre norteado pela honestidade e nos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, buscando sempre o melhor para a portos do paraná, o que 
consequentemente refletirá nas familias portuárias e na nossa comunidade 
em geral.  

“Você deCID” 
 
 

Obs.: As informações inseridas nos perfis dos candidatos foram enviadas por cada 
um e transcritas na íntegra, sendo de responsabilidade de cada candidato. 


