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Gerência de Compras, Logística e Patrimônio

A Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) selecionará profissional para atuar na Gerência

de Compras, Logística e Patrimônio.

A Gerência de Compras, Logística e Patrimônio é uma unidade subordinada à Pró-reitoria de

Planejamento, Gestão e Finanças.
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Box marrom: instâncias superiores hierarquicamente ao cargo.

Box verde: diretoria de responsabilidade do cargo.

Box azul: demais diretorias
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Escopo de atuação

Atribuições da posição

• Executar, controlar e acompanhar as fases internas e externas dos processos licitatórios

para contratação de serviços, obras e aquisição de material de consumo e permanente da

Reitoria e das Unidades Acadêmicas da UEMG, conforme demanda previamente

especificada pelas unidades.

• Coordenar, orientar e analisar a elaboração dos projetos arquitetônicos e, eventualmente,

dos projetos complementares, bem como das obras de construção, reforma, ampliação,

manutenção e melhorias das edificações da UEMG.

• Coordenar e acompanhar a execução dos serviços de conservação, limpeza, vigilância,

protocolo, comunicação, zeladoria e manutenção de equipamentos e instalações nas

Unidades Acadêmicas da UEMG.

• Gerenciar e executar as atividades de administração do patrimônio mobiliário e

imobiliário.

• Elaborar e formalizar contratos, convênios, atas de registro de preço, termos de doação,

cessão, concessão, permissão, acordos e ajustes de interesse da UEMG, bem como suas

respectivas alterações.
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Perfil Desejado

Profissional que equilibre bem a visão sistêmica e a 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

Planejamento e Gestão 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 comanditário);

● Não ter sido condenado em processo administrativo disciplinar ou judicial relacionados a

patrimônio público ou improbidade administrativa.

Pré-requisitos obrigatórios para a vaga

● Ensino superior completo concluído há, no mínimo, 4 anos nos cursos de Engenharia,

Administração de Empresas e Pública, Ciências Contábeis, Direito ou Economia.

● Experiência profissional comprovada em cargos de liderança por, no mínimo, 1 ano;

● Experiência técnica comprovada nos últimos 10 anos, na área de compras públicas ou em

gestão logística no âmbito da Administração Pública de, no mínimo, 2 anos.
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Requisitos desejáveis

● Pós graduação em Administração, Direito, Economia, Gestão Pública ou correlatos;

● Experiência em gestão de processos;

● Experiência em procedimentos licitatórios para contratação de serviços, obras e

aquisições de material de consumo e permanente;

● Conhecimento sobre legislação, jurisprudência e práticas sobre compras e

contratações públicas;

● Conhecimento em SEI;

● Conhecimento sobre o sistema do Portal de Compras;

● Conhecimento de Pacote Office (Outlook, Teams, Word, Excel, Power Point).
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Informações da Universidade do Estado de Minas Gerais

Reitora

Lavínia Rosa Rodrigues

Clique aqui para acessar o site oficial da Universidade do Estado de Minas Gerais
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https://www.uemg.br/


Etapas do processo seletivo

Abaixo, seguem as etapas do processo seletivo para Diretor Central de Recrutamento e Seleção

(algumas etapas podem ocorrer simultaneamente).

● Inscrição

● Análise Curricular e Motivação (eliminatória)

● Testes (não é eliminatório)

● Entrevista por Competência (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.

Toda comunicação do processo seletivo é feita via e-mail. Assim, informações sobre

aprovação ou reprovação em cada etapa são enviadas online.

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

Período de inscrição: 30/05/22 a 15/06/22 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$ 4.180,00 (DAD – 25)

● Gratificação Temporária Estratégica – R$1.000,00 (GTEI – 4)

● Auxílio refeição R$ 75,00 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. O horário

diário deve ser cumprido preferencialmente entre 09h30 e 17h30.

● 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,

em formato de teletrabalho parcial.

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.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/2-noticias/267-acumulacao-triplice-de-cargos-empregos-e-funcoes
http://www.selecaotransformaminas.mg.gov.br/

