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Formação Acadêmica: 
 
 Engenheiro Mecânico em 1981, pela Universidade Federal de Pernambuco. 
 Mestre em Engenharia Mecânica em 2003, pela Universidade Federal da Paraíba – João 

Pessoa. 
  
 
Principais Funções: 
 
 
Empresa: Chesf – Companhia Hidroelétrica do São Francisco (desde 1982) 
 
 Engenheiro de Manutenção da Geração – (1982/1985) 

 
 Engenheiro de Ensaios Mecânicos e Comissionamento da Geração – (1986/2000) 

 
 Gerente da Divisão de Manutenção de Infraestrutura Predial - DASA(2000/2003) 

 
 Gerente da Divisão de Controle e Pagamento de Pessoal - DAPE(2003/2010) 

 
 Gerente do Departamento de Administração de Pessoal e Benefícios - DAH(2010/2011) 

 
 Superintendente de Recursos Humanos - SRH(2011/2015) 

 
Principais atribuições: 

 
o Atuar na definição de políticas e diretrizes nas áreas de Cargos e Remuneração, 

Desenvolvimento Educacional, Qualidade de Vida, Segurança no Trabalho, Gestão 
de Benefícios, Contratação e Pagamento. 

o Representar a Chesf, junto a holding, no processo de unificação das práticas de RH 
do Sistema Eletrobras, estruturação do Plano de Incentivo ao Desligamento e nas 
demais áreas de RH. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Superintendente de Tecnologia da Informação -STI (2015/2017) 

 
Principais atribuições: 

 
 

o Propor políticas e diretrizes, coordenou, orientou e supervisionou as atividades 
relacionadas à tecnologia da informação, à gestão por processos, governança de TI e 
ao suporte organizacional na Chesf. 

o Representar a CHESF, junto a holding e outras entidades externas, em assuntos 
relacionados às áreas de gestão por processos, organização e tecnologia da 
informação. 
 

 Superintendente de Relações Institucionais - SPR(2017/2018) 
 

Principais atribuições: 
 

 
o Coordenação do planejamento, execução e supervisão das ações da comunicação, 

bem como garantir o permanente relacionamento da Chesf com os seus diversos 
públicos para fortalecer a imagem institucional e a responsabilidade social 
empresarial. 

o Coordenação da gestão do processo de Patrocínio, Responsabilidade Social 
Empresarial e Programa de Voluntariado.  

o Representar a CHESF, junto a holding e outras entidades externas, em assuntos 
relacionados às áreas comunicação, patrocínio, responsabilidade empresarial e 
programas de voluntariado.  

 
Membro do Conselho de Administração da Eólica Serra das Vacas.(2014/2018) 
   
 Sociedade de Propósito Específico, para produção de Energia Eólica, localizada no 

município de Paranapama-PE 
 
Membro do Conselho de Administração da Extremoz Transmissora do Nordeste - ^     
ETN.(2016/2019) 
   
 Sociedade de Propósito Específico, para transmissão de energia elétrica, localizada nos 

estados da Paraíba e Rio Grande do Norte.  No período de 2016/2018 ocupou a Presidência 
do Conselho. 

 
Membro do Conselho de Administração Transmissora Delmiro Gouveia - 
TDG.(2018/2019) 

   
 Sociedade de Propósito Específico, para transmissão de energia elétrica, localizada nos 

estados do Ceará e Maranhão.   
 
Membro do Conselho de Administração da Eólica Pindaí.(2018/2021) 
   
 Sociedade de Propósito Específico, para produção de Energia Eólica, localizada no estado 

da Bahia. 
 



Diretor da Extremoz Transmissora do Nordeste – ETN (2018/2019)  
 
 Atuou no processo de incorporação da SPE a Chesf.  

 
Universidade de Pernambuco – UPE 
 
 Professor Assistente da Escola Politécnica de Pernambuco (desde 1986) – UPE, atuando 

nos cursos de Engenharia Mecatrônica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Controle e 
Automação. 

 
 Recife, 19 de Abril de 2021. 
  

Armando José Pereira de Barros 


