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Fernando Gabriel Soto 

 

 Breve biografía del candidato. 

Soy Argentino 
49 años 
Nacido en la región de salta capital 
Casado con Analia 
Ingeniero En sistemas 
Trabajo en el Gobierno de la Provincia de salta 
Director General de Tecnología Financiera desde hace 15 Años Administrador General del Sistema Financiero 
de la Provincia  

 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 

Soy Una persona Curiosa - amante de mi familia - no tengo hijos, pero si ahijados y sobrinos que amo - creo en 
el compromiso y la igualdad de recursos para todos. Me gusta viajar en motocicletas y practico enduro por 
diversión, creo en la gente y sobretodo en que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario - Amo el 
cine y las buenas tertulias con amigos.  

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Nací y Me crié en salta, estudie oficios en una escuela técnica, después emigre a la universidad en otra regio 
de mi país, me recibió de programador, luego de analista de sistemas y finalmente de ingeniero en 
sistemas...trabajé en distintas regiones en empresas del medio y retorne a mi localidad donde me especialice 
en finanzas públicas donde ejerzo hasta la actualizad.  

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 

Propio de interactuar localmente con personas de cabase para poder conformar el ixp de mi localidad, es que 
interactuamos con lacnic para poder adquirir nuestra propia identidad en la Net.  

 
 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 

región? 

Creo que es el pilar fundamental para poder normalizar y determinar las interacciones regionales a corto plazo 
entre los distintos países de américa y a mediano plazo europa. Todo esto con el fin de interconectar a mucha 
velocidad, mejor servicio y bajo costo.  



 

 

 
 ¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser 

elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición? 

Creo que mi mejor aporte sera mi compromiso, honradez y sobre todo el amor que tengo a mi región y el deseo 
de que crezca a niveles tal que no existan personas excluidas en los que a conectividad y servicios básicos que 
hagan a su calidad de vida.  

 
Ø Criterios de Idoneidad Deseables 

 

Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades:  

 
 Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC. 

 
Ninguno 
 

 
 

 Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad, Foro 
de Interconexión, Foro de Operadores).  
 
Ninguno 
 
 

 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 
ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  
 
Ninguno 

 
 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC). 

Formo Parte del grupo que fomento y afundo el IXP de mi región  

 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
organizaciones de la comunidad técnica de la región. 

Integración del IXP regional al Principal Cabase  

 
 

 Brief biography of the candidate. 
 



 

 

Argentinian, 49 years old 
Born in Salta, married to Analia 
Systems Engineer 
Working for the Government of the Province of Salta 
General Director of Financial Technology for 15 years  
General Administrator of the Province's Financial System 
 

  
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 
I am a curious person - a lover of my family - I do not have any children, but I do have godchildren and nephews 
whom I love - I believe in commitment and in equal resources for all. I like to travel on a motorcycle and I 
practice enduro bike racing for fun, I believe in people and above all I believe that nobody is guilty until proven 
otherwise - I love movies and spending time with my friends. 
 

 
 Tell us about your work experience, education and professional development. 

 
I was born and raised in Salta, studied at a technical school, then continued my university studies in another 
region of my country. I obtained my degree as a programmer, then as a systems analyst and finally as a systems 
engineer... I worked in different places and companies and then returned to my home town, where I specialize 
in public finance and where I have been working since then. 
 

  
 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 

 
Thanks to my local interaction with the people of cabase when preparing to create my city's ixp, we interacted 
with lacnic to acquire our own online identity. 

 
 

 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and development 
in the region? 
 
I believe it is the fundamental pillar for standardizing and determining regional interactions between the 
different countries of America in the short term and Europe in the medium term. All of this for the purpose of 
interconnecting with high speed, a better service and a low cost. 

 
 

 In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected? 
What motivated you to run for a position on the elective body? 

 
I believe that my best contribution will be my commitment, my honesty and above all the love I have for my 
region and the desire for it to grow to levels such that no one will be excluded from connectivity and basic 
services that can contribute to their quality of life. 

 
 

Ø Desirable Suitability Criteria 
 
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability: 



 

 

 
 Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies. 

None 
 

 
 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 

Interconnection Forum, Network Operators Forum). 
None 
 

 
 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe Move, 

AMPARO, etc.) 
None 

 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager and/or 
shareholder) to organizations which have been assigned number resources in the region (LACNIC members). 
 
I am part of the group that promoted and strengthened the IXP of my region 

 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager and/or 
shareholder) to organizations that are part of the regional technical community. 
 
Integration of the regional IXP to Cabase 
 

 
 

 Breve biografia do candidato. 
 

Eu sou argentino com 49 anos de idade. 
Nascido na região de Salta capital. Casado com Analia. 
Engenheiro em Sistemas. 
Trabalho no Governo da Província de Salta. 
Diretor Geral de Tecnologia Financeira há 15 anos Administrador Geral do Sistema Financeiro da Província 
 

  
 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 

Sou uma pessoa curiosa -amante da minha família- não tenho filhos, mas tenho afilhados e sobrinhos que eu 
amo -acredito no compromisso e na igualdade de recursos para todos. Gosto de viajar de moto e pratico enduro 
para me divertir, acredito nas pessoas e acima de tudo que ninguém é culpado até prova em contrário - adoro 
o cinema e bons encontros sociais com os amigos. 
 

  
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 
Nasci e cresci em Salta, estudei ofícios em uma escola técnica, depois emigrei para a universidade em outra 
região do meu país, fui formado como programador, depois como analista de sistemas e finalmente como 



 

 

engenheiro de sistemas... Trabalhei em diferentes regiões em empresas do meio e voltei para a minha cidade 
onde me especializei em finanças públicas, desempenhando-me como tal até hoje. 

 
  

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 
Inerente a interagir localmente com pessoas da CABASE para poder formar o ixp de minha localidade, é que 
interagimos com o LACNIC para poder adquirir nossa própria identidade na Net. 

 
 

 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e crescimento 
da região?  

 
Acredito que seja o pilar fundamental para poder normalizar e determinar as interações regionais no curto 
prazo entre os diferentes países da América e no médio prazo da Europa. Tudo isso afim de interconectar em 
alta velocidade, com melhor serviço e baixo custo. 

 
 

 Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e 
o quê te motiva a nomear-se para dita posição? 

 
Acredito que minha maior contribuição será o meu compromisso, a honestidade e principalmente o amor que 
eu sinto pela minha região e o desejo de que ela cresça a tal ponto que não haja pessoas excluídas em termos 
de conectividade e serviços básicos relacionados com a sua qualidade de vida. 

 
 

Ø Critérios de Idoneidade Desejáveis 
 
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e Idoneidades: 
 

 Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC. 
 
Nenhum 

 
 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 

Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 
 
Nenhum 
 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON the 
MOVE, AMPARO, etc.). 
 
Nenhum 

 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC). 
 
Faço parte do grupo que promoveu e fortaleceu o IXP da minha região 
 



 

 

 
  

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações da comunidade técnica da região. 
 

 Integração do IXP regional ao Principal Cabase 
 
 
 


