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Diretor(a) de Planejamento, Gestão e Finanças

O Governo de Minas Gerais selecionará profissional para atuar na Diretoria de
Planejamento, Gestão e Finanças, que está subordinada ao Departamento de Edificações
e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG.
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DIREÇÃO SUPERIOR

DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO, 

GESTÃO E FINANÇAS



Escopo de atuação

Atribuições da posição

● coordenar a elaboração da proposta orçamentária do DER-MG, acompanhar sua
efetivação e respectiva execução financeira; (25%)

● planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de administração de
pessoal e de desenvolvimento de recursos humanos; (25%)

● planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de gestão de compras
públicas, gestão logística e patrimonial, e de viagens a serviço e concessão de
diárias ao servidor; (25%)

● coordenar, orientar e executar as atividades de administração financeira e
contabilidade do DER-MG; (10%)

● orientar, coordenar e realizar a implantação de normas, sistemas e métodos; (5%)

● simplificação e racionalização de trabalho; (5%)

● orientar a elaboração de projetos na rede física e acompanhar os trabalhos de
execução, definindo critérios para a padronização de máquinas, equipamentos e
espaço. (5%)
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Projetos prioritários 

• Transformação digital de processos internos;

• Implantação do Laboratório BIM;

• Projetos financiados por Acordo com a Vale SA.

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

• Plano de alienação de bens;

• Aprimorar gestão e realizar redimensionamento do uso de imóveis;

• Gestão de transição de software de controle financeiro;

• Dimensionamento da força de trabalho;

• Aprimoramento da gestão orçamentária e financeira.
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Perfil Desejado

Profissional que equilibre bem visão sistêmica e visão analítica, com conhecimento 

técnico na área e facilidade para liderar uma equipe grande. É desejável que seja 

colaborativo, assertivo e orientado para resultados, com boa comunicação.

Pré-requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do

Estado de Minas Gerais e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável 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 por crimes 

ambientais ou relacionados a patrimônio público ou improbidade administrativa.

Pré-requisitos:

• Experiência técnica comprovada, nos últimos 10 anos, na área orçamentária no 

Âmbito da Administração Pública de, no mínimo, 2 anos;

• Ensino superior completo nos cursos de Administração, Contabilidade, Controladoria 

e Finanças, Direito, Economia ou Gestão Pública, concluído há, no mínimo, 3 anos ; e 

• Experiência em cargos de gestão de equipes de, no mínimo, 1 ano.
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Requisitos desejáveis

• Pós-graduação na área da Gestão;

• Experiência em gestão de projetos;

• Experiência em gestão de processos;

• Experiência em liderança de equipes composta por, no mínimo, 10 profissionais;

• Conhecimento em sistemas e ferramentas SIAFI, Portal de Compras, Sigplan; e

• Conhecimento do Pacote Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook).
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Informações do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DER-MG,
autarquia, tem autonomia administrativa e financeira, sede e foro na capital do Estado
e vincula-se à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – Seinfra.

O DER-MG tem como competência assegurar soluções adequadas de transporte e
trânsito rodoviário de pessoas e bens, no âmbito do Estado; Planejar, projetar,
coordenar e executar obras de engenharia rodoviária, de edificações e de infraestrutura
de interesse da Administração Pública; Manter as condições de operação, com
segurança e conforto, das estradas de rodagem sob sua jurisdição e responsabilidade e
em parceria com os órgãos e as entidades da Federação; Expedir normas técnicas
sobre projeto, implantação, pavimentação, conservação, recuperação, melhoramentos,
faixa de domínio e classificação das rodovias no âmbito do Estado; Conceder licença de
uso ou ocupação da faixa de domínio e áreas adjacentes de rodovia estadual ou federal
delegada ao Estado, inclusive a que for objeto de concessão, nas hipóteses
especificadas em decreto; Explorar, diretamente ou mediante permissão, o serviço
público de transporte individual de passageiros por táxi especial metropolitano;
Gerenciar, mediante convênio com município, o serviço público de transporte
individual de passageiros por táxi convencional; Controlar e fiscalizar o transporte
intermunicipal remunerado de passageiros, inclusive quando realizado por táxi
gerenciado pelos municípios.

Resultados para a sociedade no Mapa Estratégico:

• Exercer fiscalização efetiva do transporte intermunicipal e metropolitano.

• Atender às expectativas dos usuários em relação à qualidade da malha rodoviária
estadual.

• Potencializar a segurança viária e o conforto dos usuários das rodovias estaduals.

• Aprimorar a eficiência e a qualidade das obras públicas entregues à sociedade.

Clique aqui para acessar o site oficial do Departamento de Edificações e Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais 
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http://www.der.mg.gov.br/


Etapas do processo seletivo

Abaixo, seguem as etapas do processo seletivo para Diretor(a) de Planejamento, Gestão
e Finanças (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: 19/05/2021 a 28/05/2021, às 11h59 da manhã 
(horário de Brasília)
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https://www.mg.gov.br/conteudo/transforma-minas/etapas-do-processo


Mais Informações

Remuneração e benefícios

● Remuneração mensal: R$ 8.500,00 (DAI - 39)

● Gratificação Temporária Estratégia: R$ 500,00 (GTE - 2)

● Ajuda de custo de até R$90,00 por dia útil trabalhado;

● Férias e 13º salário proporcionais ao tempo trabalhado;

● Plano de saúde opcional com coparticipação;

● Horário comercial.

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 eventuais, sob demanda, às Unidades
Regionais do DER-MG no estado.

Clique aqui para se inscrever
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http://www.selecaotransformaminas.mg.gov.br/

