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Coordenador(a) Especial de Contratualização em Infraestrutura

O Governo de Minas Gerais selecionará profissional para atuar como Coordenador(a)
Especial de Contratualização em Infraestrutura, na Secretaria de Estado de Educação.

A Coordenação Especial de Contratualização e Infraestrutura está diretamente ligada à
Superintendência de Infraestrutura e Logística e tem o status de Diretoria, aguardando o
decreto de competências para alterar a nomenclatura.

2

SUPERINTENDÊNCIA DE 

INFRAESTRUTURA E 

LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO DE 
CONTRATUALIZAÇÃO EM 

INFRAESTRUTURA

SUBSECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO



Escopo de atuação

Atribuições da posição

● Gestão da equipe;

● Monitoramento dos engenheiros responsáveis pelo acompanhamento de obras;

● Gestão de convênios e de recursos;

● Articulação com stakeholders (Atores Internos e Externos à SEE).
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Projetos prioritários 

• Finalização de todas as obras referentes às quadras MEC, em parceria com o
Governo Federal;

• Execução de obras via convênio, em parceria com os municípios;

• Acompanhamento das obras da Secretaria de Estado de Educação a serem
executadas pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - DER/MG.

Principais planos e metas a serem implementados até o final da gestão

• Finalização de todas as obras referentes às quadras MEC, em parceria com o
Governo Federal;

• Execução de obras com recursos federais;

• Entrega de espaços esportivos e ambientes escolares reformados para alunos da
Rede Estadual de Ensino.
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Perfil Desejado

Profissional proativo, com boa comunicação e articulação. Que saiba realizar um bom 

gerenciamento do tempo e da equipe. Além disso, é interessante ter experiência com 

convênios.

Pré-requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do

Estado de Minas Gerais e pela Secretaria de Estado de Educação de Minas

Gerais.

• Ser brasileiro;

• Ter mais de dezoito anos de idade;

• Ter cumprido com as obrigações militares 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:

• Ensino Superior Completo há, pelo menos, um ano;

• Experiência comprovada de, pelo menos um ano, na Administração Pública;

• Ser servidor efetivo.
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Requisitos desejáveis

• Formação superior (bacharelado) em Engenharia ou no Campo de Públicas;

• Conhecimento em SEI - Sistema Eletrônico de Informações;

• Experiência em gestão de equipes;

• Conhecimento sobre Caixas Escolares (Associações civis vinculadas às escolas
públicas do Estado de Minas Gerais, que recebem recursos públicos para realizar
projetos, atividades educacionais, bem como a manutenção e conservação das
escolas).

• Conhecimento em convênios de saída;

• Conhecimento em obras públicas;

• Conhecimento em Pacote Office (Excel; Word e PowerPoint);

• Conhecimento básico em ferramentas de trabalho do Google (Docs, Sheets, Meet,
etc).
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Informações da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Educação, SEE-MG, tem sede e foro na capital do Estado.

A SEE-MG tem como competência planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações
setoriais a cargo do Estado relativas:

À garantia e à promoção, com participação da sociedade, da educação, do pleno
desenvolvimento da pessoa, de seu preparo para exercício da cidadania e de sua
qualificação para o trabalho e para o empreendedorismo; à redução das desigualdades
regionais, à equidade de oportunidades e ao reconhecimento da diversidade cultural; à
formulação e à coordenação da política estadual de educação e à supervisão de sua
execução nas instituições que compõem sua área de competência; ao estabelecimento
de mecanismos que garantem a qualidade do ensino público estadual; à promoção e
ao acompanhamento das ações de planejamento e desenvolvimento dos currículos e
programas escolares; à pesquisa referente ao desenvolvimento escolar, a fim de
viabilizar a organização e o funcionamento da escola; à avaliação da educação e dos
recursos humanos no setor, com geração de indicadores educacionais e a manutenção
de sistemas de informações; ao desenvolvimento de parcerias, no âmbito de sua
competência, com a União, estados, municípios e organizações nacionais e
internacionais, na forma da lei; ao fomento e ao fortalecimento da cooperação com os
municípios, com vistas ao desenvolvimento da educação básica no Estado; à gestão e à
adequação da rede de ensino estadual, ao planejamento e caracterização das obras a
serem executadas em prédios escolares, ao fornecimento de equipamentos e
suprimentos às escolas e às ações de apoio ao aluno; ao exercício da supervisão das
atividades dos órgãos e entidades de sua área de competência; às ações da política de
capacitação dos educadores e diretores da rede pública de ensino estadual; à gestão de
carreiras da educação, em articulação com a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – Seplag; à divulgação das ações da política educacional do Estado e de seus
resultados; à supervisão e à avaliação do ensino superior no sistema estadual de
educação, em colaboração com o Conselho Estadual de Educação – CEE; à organização
da ação educacional para a garantia de conteúdos curriculares e metodologias
apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes do campo, indígenas e
quilombolas, com propostas pedagógicas que contemplem sua diversidade em todos
os aspectos, entre os quais sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, de
geração e de etnia.

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 Coordenador(a) Especial de
Contratualização em Infraestrutura (algumas etapas podem ocorrer simultaneamente).

● Inscrição

● Análise Curricular e Motivação (eliminatória)

● Teste de aderência (não é eliminatório)

● Entrevista por Competência (eliminatória)

● ATENÇÃO: durante o processo seletivo, a comprovação de conhecimentos técnicos e
de experiência poderá ser solicitada.

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: 04/10/2021 a 15/10/2021, às 11h59 da manhã (horário 
de Brasília)
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Mais Informações

Remuneração e benefícios

● Remuneração mensal: R$ 4.455,00 (DAD - 7)

● Ajuda de custo de até 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 e saída. A jornada
de trabalho diária deverá ser cumprida entre 08h e 18h30.

Formato de contratação:

Cargo comissionado - regime de contratação estatutário. 

Local de trabalho e disponibilidade para viagens

O local de trabalho é em Belo Horizonte. Viagens não são necessárias.

O Programa Transforma Minas preza pela diversidade em seus quadros e
incentiva fortemente a candidatura de mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+
e integrantes de outros grupos minoritários.

Clique aqui para se inscrever
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