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Secretaria de Estado de Educação
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Diretoria de Ensino Médio

O Governo de Minas Gerais selecionará profissional para atuar na Diretoria de Ensino
Médio, que tem como competência orientar, desenvolver e acompanhar as diretrizes
pedagógicas para esta etapa última da Educação Básica.

A Diretoria de Ensino Médio é uma unidade subordinada à Superintendência de
Políticas Pedagógicas.
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Escopo de atuação

Atribuições da posição

● Planejar e executar as ações da Subsecretaria de Desenvolvimento da
Educação Básica, conforme diretrizes da política educacional;

● Elaborar e implementar Currículo para o Ensino Médio de acordo com a
Base Nacional Comum;

● Acompanhar e orientar as SREs e as escolas nas ações pedagógicas para o
desenvolvimento da aprendizagem;

● Elaborar materiais que subsidiem as SREs e as escolas nas atividades
relacionadas ao planejamento escolar e o desenvolvimento do currículo;

● Coordenar a implementação e o desenvolvimento das diretrizes político–
pedagógicas do ensinomédio;

● Coordenar a elaboração, a execução e a avaliação de planos, programas e
projetos inovadores para o enriquecimento do currículo e do processo de
ensino-aprendizagem;

● Elaborar ações pedagógicas de melhoria da aprendizagem, a partir da
análise dos resultados das avaliações internas e externas das escolas
estaduais e dos diagnósticos do estado;

● Atuar, a partir do acompanhamento dos indicadores educacionais, na
melhoria do desempenho dos estudantes e do fluxo escolar para a
melhoria dos resultados educacionais;

● Colaborar no desenvolvimento da proposta de formação continuada dos
profissionais da educação da rede estadual;

● Promover parcerias e articular com os municípios e instituições
governamentais e não governamentais visando a execução da política
educacional vigente;

● Coordenar contratos e convênios afetos a essa Diretoria;

● Desenvolver projetos que promovam a ampliação qualificada do tempo de
permanência dos estudantes nas escolas;

● Desenvolver projetos que promovam a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem e propiciem novas práticas educativas;
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Escopo de atuação

Atribuições da posição

● Desenvolver práticas de acompanhamento de projetos, gestão da
informação e monitoramento de políticas públicas de forma a subsidiar as
ações da diretoria;

● Desenvolver políticas para a educação de jovens e adultos no estado,
articulado com as SREs e escolas, considerando dados demográficos,
educacionais, bem como a demandas das regiões;

● Desenvolver política de educação profissional no estado, considerando os
dados econômicos, de trabalho e emprego de Minas Gerais, bem como a
integração com novo ensinomédio
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Perfil Desejado

Servidor com conhecimento pedagógico, não restrito ao ensino regular, que tenha
facilidade de fazer análise crítica e política dos diversos cenários que precisará lidar, que
lide bem com mudanças repentinas de decisões e posicionamento, saiba trabalhar
com pressão, com prazos curtos, com embasamentos teóricos e de dados e saiba
trabalhar em equipe. Perfil de gestão transparente, mas firme nas decisões e cobranças
de entregas e cumprimento de prazos. Relacionamento interpessoal harmonioso,
respeitoso e que inspire confiança. Habilidades para resumir informações, ser sucinto e
objetivo quando necessário.

Pré-requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e pela Secretaria de Estado Educação de Minas Gerais

● Ser brasileiro;

● Ter mais de dezoito anos de idade;

● Ter cumprido com as obrigaçõesmilitares fixadas em lei;

● Estar em gozo dos direitos políticos;

● Não participar da gerência ou administração de alguma empresa comercial ou
industrial;

● Não exercer comércio ou participar de sociedade comercial (exceto como acionista,
quotista ou comandatário);

● Não ter sido condenado em processo administrativo disciplinar ou judicial
relacionados a patrimônio público ou improbidade administrativa.

Pré-requisitos obrigatórios para a vaga

● Ser servidor efetivo ativo do Estado de Minas Gerais.

● Ensino superior completo nos cursos de Pedagogia, Licenciaturas, Bacharel em
Filosofia e Bacharel em Sociologia, há, nomínimo, cinco anos;

● Experiência em Gestão de Processos;

● Experiência em Gestão de Projetos;

● Experiência profissional comprovada em cargos de liderança, por, no mínimo, dois
anos, com equipes de pelo menos cinco profissionais.
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Requisitos desejáveis

● Pacote Office Intermediário;

●Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública;

● Conhecimentos pedagógicos (currículo; avaliação educacional e outros);

● Conhecimento em sistemas de gestão educacional da Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais;

● Experiência em Gestão de Pessoas;

● Experiência em Gestão e Fiscalização de Contratos: Legislação e procedimentos

● Experiência em Redação Oficial.

Equipe

A equipe da Diretoria de EnsinoMédio é composta, atualmente, por 40 profissionais.
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Informações da Secretaria de Estado de Educação

Após três edições seguidas de queda no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb), Minas Gerais inverte a tendência e, além de recuperar a trajetória de boa
qualidade nos ensinos fundamental e médio, também apresentou os melhores
indicadores já alcançados em fluxo e proficiência. Trata-se do maior salto na história do
Ideb no estado. Os dados do ano-base 2019 foram divulgados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da
Educação (MEC).O Ideb saltou de 3,6 para 4,0 no ensino médio, sendo três décimos
superior ao maior Ideb já alcançado nesta etapa de ensino, em 2011. De acordo com os
resultados, a nota média padronizada, calculada a partir das proficiências de Língua
Portuguesa e Matemática na avaliação nacional (Saeb) chegou a 4,76, um décimo
acima da maior nota anteriormente obtida pelo estado, em 2007. Já no indicador de
rendimento, Minas alcançou 0,84, alta de três décimos em relação ao maior valor
alcançado, em 2013.Um dos pontos mais expressivos que ajudaram Minas Gerais a
conquistar esses resultados no Ideb foi a queda no abandono escolar. Ou seja, a partir
de ações efetivas, o estado conseguiu diminuir o número de alunos que deixaram de
frequentar a escola.

Secretária de Estado de Educação
Julia Sant’Anna

Clique aqui para acessar o site oficial da Secretaria de Estado de

Educação de Minas Gerais 
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Etapas do processo seletivo

Abaixo, seguem as etapas do processo seletivo para Diretor(a) de Ensino Médio
(algumas etapas podem ocorrer simultaneamente):

● Inscrição;

● Análise Curricular eMotivação (eliminatória);

● Testes (não é eliminatório);

● Entrevista por Competência (eliminatória).

Os candidatos classificados nas etapas acima poderão ser submetidos a entrevista com
especialista da área e/ou autoridade do órgão.

Para mais informações de como se preparar para cada fase, clique aqui.

Período de inscrição: 16/10/2020 a 25/10/2020 (às 23:59, horário de Brasília)
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Mais Informações

Remuneração e benefícios

● Remuneraçãomensal: R$ 3.300,00 (DAD - 6);

● Gratificação Temporária Estratégica: R$ 750,00 (GTED-3);

● Auxílio refeição de R$47,00 por dia útil trabalhado;

● Férias e 13º salário proporcionais ao tempo trabalhado;

● Plano de saúde opcional com coparticipação;

● Carga horária de 40 horas semanais com flexibilidade de entrada, saída e almoço.

● Dedicação exclusiva, Art. 24º, § 2º, do Decreto nº 46.557/2014, com exceção de
atividades de licenciatura.

Formato de contratação

Cargo comissionado - regime de contratação estatutário.

Local de trabalho e disponibilidade para viagens

O local de trabalho é no município de Belo Horizonte, na Cidade Administrativa
Tancredo Neves.

Clique aqui para se inscrever 
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https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/2-noticias/267-acumulacao-triplice-de-cargos-empregos-e-funcoes
https://www.selecaotransformaminas.mg.gov.br/

