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Diretor(a) Central de Integridade

O Governo de Minas Gerais selecionará profissional para atuar na Diretoria Central de 
Integridade, que tem como competência elaborar e implementar ações para o 

fortalecimento da cultura de integridade no setor público e privado.
A Diretoria Central de Integridade está ligada à Superintendência Central de 

Integridade e Controle Social e à Subcontroladoria de Transparência e Integridade.
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Organograma Completo: https://www.cge.mg.gov.br/a-cge/organograma

https://www.cge.mg.gov.br/a-cge/organograma


Escopo de atuação : Diretor(a)

Atribuições das posições

● Desenvolver e executar ações que fortaleçam a integridade, a ética, a
governança, a gestão de riscos, a conformidade – compliance – e a prestação de
contas – accountability – no âmbito do Poder Executivo;

● Propor ações que estimulem a integridade, a ética, a conformidade – compliance
–, a transparência e a prestação de contas – accountability – no âmbito da
iniciativa privada e do terceiro setor;

● Orientar e propor normas, procedimentos, ferramentas e metodologias para
orientação, elaboração, implementação, acompanhamento, monitoramento e
avaliação de programa de integridade no âmbito dos órgãos e entidades do
Poder Executivo, bem como as entidades privadas;

● Avaliar os programas de integridade das pessoas jurídicas envolvidas em
procedimentos de apuração de responsabilidade e acordos de leniência;

● Propor medidas para prevenir o conflito de interesses e nepotismo no âmbito do
Poder Executivo;

● Orientar os agentes públicos quanto as ações constantes dos planos de
integridade e nos demais assuntos pertinentes a sua área de atuação.
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Projeto prioritário

● Implementação da Política Mineira de Promoção da Integridade (PMPI).

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

• Desenvolver ou atualizar artefatos para implementação da Política Mineira de
Promoção da Integridade (PMPI);

• Gestão e manutenção do Sistema de Gestão da Política Mineira de Promoção da
Integridade (SisPMPI);

• Gestão e manutenção do Portal da Política Mineira de Promoção da Integridade
(www.pmpi.mg.gov.br);

• Fomentar a implementação de programas e planos de integridade nos órgãos e
entidades do Poder Executivo estadual;

• Desenvolver ou atualizar artefatos para avaliação de programas de integridade, no
âmbito da Lei Federal nº 12.846/2013;

• Desenvolver artefatos para avaliação de programas de integridade das empresas
privadas que contratarem com a administração pública, no âmbito da Lei Federal nº
14.133, de 1º de abril de 2021;

• Fomentar ações de integridade para agentes públicos e para a sociedade.
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http://www.pmpi.mg.gov.br


Perfil Desejado
Ser uma pessoa dinâmica, articulada, criativa, proativa, falar bem em público e com o
público, com ótimo relacionamento interpessoal. Facilidade para liderar equipes e gerir
pessoas, ser organizada, colaborativa, compartilhar informações e conhecimentos.
Orientada para resultados, boa visão sistêmica, capacidade em lidar com desafios, ter
competência técnica na área.

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).

Pré-requisitos:

● Ensino superior completo concluído há, no mínimo, 05 anos; e

● Experiência em integridade, compliance, governança e/ou prevenção à corrupção.
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Requisitos desejáveis

• Experiência em cargos de liderança;

• Pós-graduação em Governança, Gestão de Riscos, Compliance, Prevenção e Combate à
Corrupção ou áreas correlatas;

• Curso e/ou treinamento referente à Integridade, Governança, Gestão de Riscos,
Compliance, Prevenção e Combate à Corrupção ou áreas correlatas

• Conhecimento em Pacote Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);

• Inglês intermediário.

Obs. As informações referentes a formação do candidato devem estar discriminadas no
currículo.
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Informações da Controladoria Geral do Estado

A CGE, órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, tem como
competência assistir diretamente o Governador no desempenho de suas atribuições
quanto aos assuntos e providências atinentes, no âmbito da Administração Pública
direta e indireta do Poder Executivo, à defesa do patrimônio público, ao controle
interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, ao
incremento da transparência e do acesso à informação e ao fortalecimento da
integridade e da democracia participativa

Desafios e potencialidades governamentais do órgão nos próximos anos

Em relação ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação, o estado de Minas tem
uma ótima classificação nos rankings de transparência. Porém, será um desafio e uma
oportunidade levar as boas práticas estaduais para seus municípios.

Com a pauta anticorrupção tomando conta dos debates e da opinião pública no que
tange ao fornecimento de serviços públicos, a tomada de decisões que envolve as
denúncias e os danos ao erário público tem alta porosidade com a sociedade e
demandam muita atenção e respostas rápidas. O governo de Minas Gerais vem
implementando ações que buscam construir uma cultura de integridade. Para
viabilizar essas ações, em 2022 foi publicado o Decreto 48.419/2022, que trata da Política
Mineira de Promoção da Integridade (PMPI), que substituiu o Decreto 47.185/2017, para
além da implementação o desafio é buscar a efetividade dessa política.

Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador Geral do Estado

Clique aqui para acessar o site oficial da Controladoria-Geral do Estado de Minas 
Gerais 
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Etapas do processo seletivo

Abaixo, seguem as etapas do processo seletivo para Diretor(a) Central de Integridade
(algumas etapas podem ocorrer simultaneamente).

● Inscrição

● Análise Curricular e Motivação (eliminatória)

● Entrevista por Competência (eliminatória)

● Testes e Formulário de Situação Funcional

● Envio de Documentos Comprobatórios

● Entrevista com Especialista

● Entrevista Final

A entrevista com especialista e a entrevista final poderão ocorrer concomitantemente.

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

Período de inscrição: 18/01/23 a 27/01/23 (às 11h59 – manhã, horário de 
Brasília)

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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https://www.mg.gov.br/conteudo/transforma-minas/etapas-do-processo
https://www.selecaotransformaminas.mg.gov.br/


Mais Informações

Remuneração e benefícios

● Remuneração mensal: DAD-7 – R$ 4.903,17;

● Tem direito a vale-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
(horário diário deve ser cumprido preferencialmente entre 08h e 19h);

● Dedicação exclusiva.

Formato de contratação

Cargo comissionado.

Local de trabalho e disponibilidade para viagens

O local de trabalho é na Rodovia Papa João Paulo II, 4.143, Prédio Gerais, 12°

andar, Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG, e possui acessibilidade para pessoas
com deficiência. O profissional não precisa ter disponibilidade para viagens.
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