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Gerente de Infraestrutura Física
A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais –

HEMOMINAS selecionará profissional para atuar como Gerente de Infra Estrutura Física, 
que está ligado diretamente a Diretoria de Gestão Institucional.
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Escopo de atuação

Atribuições da posição

A Gerência de Infraestrutura Física tem como competência planejar e coordenar as
atividades de engenharia, arquitetura, manutenção predial e de equipamentos e a
conservação dos bens imóveis e instalações físicas da Hemominas, com atribuições de:

I - planejar, acompanhar e supervisionar a execução dos serviços de manutenção
predial da Hemominas;

II - elaborar, supervisionar e acompanhar a execução de projetos de arquitetura e
engenharia necessários à implantação, construção, ampliação e reformas das áreas
físicas da Hemominas;

III - desenvolver estudos, levantamentos e análises que visem subsidiar a elaboração de
projetos de área física para implantação ou adequação de unidades da Hemominas;

IV - avaliar, junto aos usuários, a pós-ocupação dos espaços da Hemominas;

V - elaborar a normatização interna dos serviços de zeladoria, vigilância, limpeza e copa
e cuidar da execução e supervisão desses serviços da Administração Central;

VI - planejar e executar os serviços de gestão da manutenção de equipamentos, de
acordo com as normatizações estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Agência
Nacional de Vigilância Sanitária;

VII - orientar a elaboração de projetos na rede física e acompanhar os trabalhos de
execução, definindo critérios para a padronização de máquinas, equipamentos e
espaço;

VIII - adotar medidas de sustentabilidade, tendo em vista a preservação e o respeito ao
meio ambiente, observando princípios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad e as diretrizes da Seplag.
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Perfil Desejado

Profissional pró-ativo, organizado, com capacidade de monitorar rotinas diárias de
gestão de documentos e informações. Deve ser orientado para resultados muito
apurado, uma vez que a diversidade de assuntos gerenciados no setor aliado à
dificuldade de algumas atividades podem facilmente desviar o foco do planejamento
acordado com as chefias da instituição..

Pré-requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais

● Ser brasileiro;

● Ter mais de dezoito anos de idade;

● Ter cumprido com as obrigações militares fixadas em lei (se aplicável);

● 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:

● Ensino Superior Completo há, no mínimo, 3 (três) anos;
● Experiência na Administração Pública;
● Experiência em Gestão de Equipes.
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Requisitos desejáveis

● Graduação em Engenharia;

● Experiência em Execução de Obras Públicas;

● Experiência em Gestão de Contratos;

● Conhecimento em Planejamento Orçamentário;

● Conhecimento em Processos Licitatórios;

● Conhecimento em Pacote Office.
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Informações da Fundação Hemominas

Júnia Guimarães Mourão Cioffi

Presidente da Fundação Hemominas

Clique aqui para acessar o site oficial da Fundação Hemominas
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http://www.hemominas.mg.gov.br/


Etapas do processo seletivo

Abaixo, seguem as etapas do processo seletivo para Gerente de Infraestrutura Física
(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:  30/06/2022 a 08/07/2022  (às 11h59, 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$ 3.026,66 (DAI-21);

● Ajuda de custo de R$ 75,00 por dia útil trabalhado (50,00 fixo + 25,00 variável de
acordo com o cumprimento das metas apuradas);

● Férias e 13º salário proporcionais ao tempo trabalhado;

● Plano de saúde opcional com coparticipação;

● Carga horário de trabalho será de 40 horas semanais, com horário flexível.

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, Rua Grão Pará 882, Funcionários,
com disponibilidade para viagens esporádicas (03 vezes ao ano) e regime de trabalho
híbrido (presencial e teletrabalho).

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

