GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO
Associada ao IBGC, a WCD Women Corporate Directors / KPMG e ao IIA e certificada pelo IBGC
como CCA e CCF, e CoAud Plus. Graduada em Engenharia Química, (UFRN) e em Relações
Internacionais (IESB), pós-graduação MBA, pela FGV, em Ciências Contábeis, Direito Econômico
de Empresas e Comércio Exterior, Câmbio e Negociações Comerciais. Além de cursos relacionados
à governança e à gestão de riscos coporativos, à auditoria, governança e conformidade com a Lei
no 13.303/2016 e Financial Programming and Policies.
É membro nos Comitês de Auditoria da HEMOBRÁS, da DATAPREV e da TELEBRAS, bem como
no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão na HEMOBRAS. Na ASSEFAZ, faz
parte da Comissão de Ética. Atuou nos Comitês de Auditoria da EMGEA e da SPA.
De 1994 a 2016, trabalhou, principalmente, na Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Economia e exerceu o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle. Foi gerente e coordenadora
e desempenhou as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas dos orçamentos da
União, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização.
Nesse período, atuou como Conselheira Fiscal titular: AMAZUL, BASA; BNB; IRB e CODERN, entre
outros, e integrou Grupos deTrabalho Interministerial com objetivos variados e Comissão de
Acompanhamento e Avaliação de Contrato de Gestão, com o objetivo de acompanhar e avaliar o
grau de atingimento das metas.
Exerceu as atividades relacionadas à administração de haveres mobiliários, às garantias e às
obrigações de responsabilidades financeiras do Tesouro Nacional, bem como à programação
financeira da União.
Quanto aos haveres mobiliários da União, trabalhou com a Lei das S/A, normas correlatas,
contabilidade societária, análise econômico-financeira de demonstrações financeiras, capacidade
de pagamento, subsidiou voto da União em assembleis gerais de acionistas, das empresas de cujo
capital o Tesouro Nacional participa, em assuntos como tomada de contas dos administradores,
dividendos, destinação do resultado, cisão, modificação do capital social.
As contratações de financiamento foram com recursos de organizações internacionais e agência
governamental estrangeira. Quanto à execução desses projetos, na programação financeira da
União, estruturou a área, monitorou e analisou a execução orçamentária, administrou a liberação
dos recursos financeiros, auditou as suas prestações de contas e administrou a Conta Especial, em
moeda estrangeira.
Antes do Tesouro, foi Vice-Diretora no SESC/RN e chefiou o Controle de Qualidade, na Guararapes
Têxtil. Destaca também o trabalho, como engenheira química, de 1985 a 1989, na Alpet-Alfa
Produtos para Petróleo Ltda., com cimentação de poços de petróleo, principalmente, nas Bacias de
Campos/RJ e do Rio Grande do Norte.
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