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Diretor(a) Central de Governança de Tecnologia da Informação 
e Comunicação

O Governo de Minas Gerais selecionará profissional para o cargo de Diretor(a) Central

de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.

A Diretoria Central de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma

unidade da Superintendência Central de Governança Eletrônica da Subsecretaria de

Governança Eletrônica e Serviços.
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Organograma Completo:  clique aqui

http://www.planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/seplag/organograma/seplag_decreto_47727.pdf


Escopo de atuação

Atribuições da posição

• Desenvolver o Processo Eletrônico - focar na eliminação do uso do papel, trazer
processos físicos para digitais, elaborar diretrizes

• Elaborar e acompanhar a Estratégia de TIC - propor e acompanhar as iniciativas de
TIC junto com os órgãos e entidades

• Elaborar padrões corporativos (Certificado Digital e Desenvolvimento de Software) -
coletar as demandas e realizar processo licitatório de forma corporativa

• Suportar o sistema SEI - hoje é o sistema de processo eletrônico do Estado e é a
equipe responsável pelo atendimento e suporte

• Suportar o Comitê de Tecnologia de TIC - área responsável por prover o suporte a
este Comitê

• Analisar demandas de TIC - suportar a COFIN nas análises referentes a TIC no Estado
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Projetos prioritários

Evolução do Processo Eletrônico

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

• Ampliar as diretrizes estratégicas e relacionamento com os vários órgãos e entidades

• Desenvolver a equipe em características de auto gerenciamento, possibilitando
maior controle e gestão dos projetos em andamento

• Desenvolver ainda mais o Processo Eletrônico e Transformação Digital

Perfil Desejado

Profissional com formação superior com sólida experiência em administração, gestão
de tecnologia da informação e comunicação, gestão de projetos e pessoas. Tenha ao
longo de sua carreira trabalhado com a gestão e implantação de projetos e processos e
perfil voltado a resultados.
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Pré-requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e pela Controladoria Geral do Estado 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); e

• Não ter sido condenado em processo administrativo disciplinar ou judicial por crimes
ambientais ou relacionados a patrimônio público ou improbidade administrativa.

Pré- requisitos:

• Formação em nível superior há, no mínimo, 5 anos;

• Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 anos em gestão de Tecnologia
da Informação;

• Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 anos em gestão de projetos;
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Requisitos desejáveis

• Formação em curso superior (bacharelado ou tecnólogo) nas áreas de
Administração, Gestão Pública ou Tecnologia da Informação;

• Formação em curso de pós-graduação na área de Tecnologia da Informação;

• Experiência em serviços de governo digital ou inovações em serviços;

• Experiência em cargos de gestão de equipes;

• Experiência no setor público;

• Conhecimento da legislação de serviços públicos (Lei Federal nº 13.460/2017; Lei nº
13.726/2018; Decreto nº 47.441/2018);

• Conhecimento da legislação de Processo Eletrônico (Decreto 47.222/2017);

• Conhecimento da legislação referente a contratação pública (como Lei nº 8.666/1993);

• Conhecimento em gestão de projetos ágeis;

• Conhecimento em gestão de processos;

• Conhecimento em análise de dados;

• Inglês básico para leitura;

• Pacote Office;
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) tem como atribuição
formular e coordenar estrategicamente políticas públicas que propiciem o
desenvolvimento econômico, cultural e social sustentável do Estado de Minas Gerais.

Cabe à Seplag a elaboração do orçamento do governo a partir da premissa de controle
da qualidade do gasto, bem como a realização de operações de crédito que financiam
os investimentos públicos. Também está sob sua responsabilidade a política de
Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, o que inclui carreiras e remunerações, saúde
do servidor, previdência e relações sindicais. A gestão do patrimônio, as compras
governamentais e os contratos também são atribuições da secretaria, assim como a
logística, a tecnologia da informação e o planejamento estratégico.

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

Otto Levy Reis

Clique aqui para acessar o site oficial da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão de Minas Gerais
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http://www.planejamento.mg.gov.br/


Etapas do processo seletivo

Abaixo, seguem as etapas do processo seletivo para Diretor(a) Central de Governança
de Tecnologia da Informação e Comunicação (algumas etapas podem ocorrer
simultaneamente).

• Inscrição

• Análise Curricular e de Motivação (eliminatória)

• Testes (não eliminatório)

• Entrevista por Competências (eliminatória)

ATENÇÃO: durante o processo seletivo, a comprovação de conhecimentos técnicos
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: 26/03/2021 a 09/04/2021, 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 de R$ 5.610,00 (DAD-8);

• Auxílio refeição;

• Férias e 13º salário proporcionais ao tempo trabalhado;

• Plano de saúde opcional com coparticipação; IPSEMG

• Carga horária de 40 horas semanais com flexibilidade de entrada, saída e almoço.
O horário diário deve ser cumprido preferencialmente entre 07h e 19h com
dedicação exclusiva.

Formato de contratação

Cargo comissionado.

Local de trabalho e disponibilidade para viagens

O local de trabalho é a Cidade Administrativa de Minas Gerais. Não é necessário
disponibilidade para viagens.

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

