Hélito Nunes de Oliveira, Coordenador-Geral de Legislação para Estruturação do Turismo, é
Advogado, graduado em Direito pelo Centro Universitário Unieuro-BSB, pós graduando do Curso
de Gestão Pública-Latu Senso da Universidade Católica Dom Bosco-MS. Mineiro de João
Pinheiro, teve seu ingresso no Ministério do Turismo em junho de 2007 como Agente
Administrativo desenvolvendo suas atividades no Departamento de Infraestrutura TurísticaDIETU.
Em janeiro de 2012, com amplo entendimento das políticas do órgão, foi nomeado para
o Cargo de Coordenador, auxiliando nas mais diversas atividades desenvolvidas pelo
departamento. Em agosto de 2013, já com vasta experiência na área de Convênios e Contratos
de Repasse (transferências voluntárias), e apresentando desenvoltura e liderança, sendo
inclusive, gestor do contrato de prestação de serviços entre MTur e Caixa Econômica Federal,
responsável pela operacionalização de mais de dezessete mil obras na área de infraestrutura,
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Com a restruturação ocorrida no Ministério do Turismo no ano de 2016, aprovada pela
Portaria nº 86, de 05 de fevereiro de 2016, evidenciada a experiência na área de infraestrutura,
bem como, conhecimentos jurídicos sobre a legislação aplicada ao turismo, assumiu a
Coordenação-Geral de Legislação para Estruturação do Turismo, que ocupa atualmente.
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tomada de decisões internas do Departamento de Infraestrutura Turística e da Secretaria
Nacional de Estruturação do Turismo, atendimento e prestação de informações à Consultoria
Jurídica do Ministério do Turismo no âmbito das demandas judiciais recebidas via Advocacia
Geral da União-AGU, Coordenação da equipe responsável pela elaboração e atendimento às
demandas dos diversos órgãos de controle recebidas pelo Ministério do Turismo, à exemplo do
Ministério do Transparência Fiscalização e Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da
União-TCU, Ministério Público Federal e Polícia Federal.

