
Tulinabo S. Mushingi, PhD., foi nomeado pelo presidente Trump a 28 de 
Fevereiro de 2017 e confirmado pelo Senado dos Estados Unidos a 18 de Maio de 
2017. 

Antes da actual nomeação, Dr. Mushingi desempenhou o cargo do Embaixador 
em Burkina Faso, de 2013-2016, onde fez um supervisionamento financeiro 
sólido e com sucesso, de um montante de  $ 481 milhões de dólares Americanos 
no âmbito do programa - Millenium challenge account – MCC. Este programa 
teve um grande impacto com foco na prosperidade econômica e contribuiu para o 

sucesso da primeira transição pacífica do poder, entre dois presidentes civis naquele país, como nunca 
antes visto. O Embaixador Mushingi também  actuou  como  Secretário Executivo Adjunto na Secretaria 
Executiva e como Diretor Executivo no Bureau Executivo da Secretaria de Estado de 2011 a 2013. 

O Embaixador Mushingi foi Adjunto Chefe da Missão na Embaixada dos EUA na Etiópia, onde  
concentrou-se na implementação e desenvolvimento da política externa do Governo Norte Americano no 
Corno de África, na liderança interagências e na gestão de recursos, simultaneamente apoiando a Missão 
dos EUA na União Africana. De 2006 a 2009, o Embaixador Mushingi trabalhou como Conselheiro, na 
Secretaria Executiva da Embaixada dos Estados Unidos na Tanzânia. De 2003 a 2006, desempenhou as 
funções de Administrador na Secção de viagens, acompanhando a Secretária Adjunta durante as suas 
missões. 

 

O Embaixador Mushingi desempenhou várias funções a nível nacional e internacional, incluindo Kuala 
Lumpur, Malásia; Maputo, Moçambique; Casablanca, Marrocos; O Gabinete de Inteligência e 
Investigação; O Gabinete para os assuntos de Organizações Internacionais e dos Recursos Humanos. Ele 
recebeu uma série de distinções, incluindo as de “Altas Honras” da Secretária de Estado Clinton e do 
Secretário de Estado Adjunto Armitage. Recebeu ainda, uma especial distinção, em 2008 por uma 
liderança excepcional durante uma visita de 4 dias de grande sucesso do presidente Bush à Tanzânia.  

 

De 1989 à 1991, trabalhou no Instituto dos Serviços Externos - FSI.  Dr. Mushingi co-supervisionou o 
departamento de línguas – no FSI. O Embaixador Mushingi trabalhou para o Corpo de Paz dos EUA em 
Papúa Nova Guiné, República Democrática do Congo, Níger e República Centro-Africana. Ele também 
foi professor visitante no Dartmouth College. Durante muitos anos licionou na Universidade Howard. 

O Embaixador Mushingi concluiu os seus estudos superiores nos Estados Unidos, recebeu o grau de 
doutourado - Ph.D. - na Universidade de Georgetown e Diploma de Mestrado na Universidade Howard. 


