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EDMAR DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR é graduado em processamento de dados e possui 
especializações em segurança criptográfica, redes de computadores e possui MBA em gerenciamento 
de projetos. Desde 2001 atuando em diversos órgãos, como o Ministério da Saúde e Ministério das 
Relações Exteriores realizando acompanhamento de projetos internacionais do Mercosul na 
qualidade de Consultor Internacional junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(UNDCP/ONU), Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO/ONU) e 
junto a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS). Atuou como gerente de projetos de 
Tecnologia junto a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e Renda (SPPE/MTE) na sustentação 
dos principais sistemas estruturantes da Plataforma de Trabalho e Emprego, hoje modernizados e 
sustentados pela Dataprev. Foi Consultor de TI e Gerente de projetos junto ao Ministério da 
Previdência Social nos anos de 2007 a 2012. Atuou em empresas de mercado no segmento de 
Tecnologia da Informação de 2012 a 2013. 
Ingressou na DATAPREV no concurso público de 2012 na Coordenação-Geral de Planejamento e 
Organização – CGPO/PR, compondo o Grupo de Trabalho de apoio e gestão dos Planos Estratégicos, 
Planos Diretores de Tecnologia da Informação e do Plano de Ação. Em 2014 foi convidado a ajudar 
na área de relacionamento da empresa onde assumiu papel de líder de equipes e Gerente de Contas 
junto ao MP, ANTT, Funpresp e outros clientes, posteriormente atuando como Gerentes de Contas de 
novos negócios. Foi um dos responsáveis pela idealização da estrutura de inovação e de novos 
negócios na empresa, tendo assumido o cargo de Superintendente de Negócios e Inovação em 2018. 
Em 2019 apoiou a estruturação da Diretoria de Relacionamento e Negócio (DRN) sendo convidado a 
atuar como Gerente de Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial junto a 
Superintendência de Relacionamento Comercial e Mercados. Neste período destaca-se a condução 
dos trabalhos de elaboração do Plano de Negócios 2020-2023 e de sua atualização para o quinquênio 
2021-2025, além de outros trabalhos de formação dos processos e indicadores da área comercial. 
Convidado para atuar na gestão da Superintendência de Desenvolvimento de Software em fevereiro 
de 2021, onde segue na construção de seu aprendizado e de sua contribuição para a empresa.


