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Diretor(a) Técnico Científico
A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais –

HEMOMINAS selecionará profissional para atuar na Diretoria Técnico Científica, que 
está ligado diretamente a Presidência da Fundação.
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Escopo de atuação

Atribuições da posição

A Diretoria Técnico-Científica tem como competência estabelecer diretrizes, coordenar
e analisar as ações de hematologia, hemoterapia, células e tecidos biológicos de acordo
com as normas técnicas vigentes, com atribuições de:

I - coordenar e avaliar as ações técnico-científicas das unidades da Hemominas, com
vistas a garantir a atualização contínua e o aperfeiçoamento dos serviços prestados;

II - promover e acompanhar trabalhos de padronização das atividades técnicas nas
unidades sob sua subordinação e promover o desenvolvimento de sistemas de
avaliação permanente;

III - instituir mecanismos de incentivo à captação e à fidelização dos doadores de
sangue, medula, células e tecidos biológicos;

IV - promover e estimular campanhas educativas em sua área de atuação;

V - participar da elaboração de estudos técnicos relativos à sua área de atuação junto às
esferas federal, estadual e municipal, visando à otimização, manutenção, avaliação e
expansão dos serviços prestados;

VI - promover, coordenar e acompanhar o atendimento multidisciplinar aos pacientes
portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias hereditárias atendidos pela
Hemominas;

VII - estimular o corpo técnico a organizar e ministrar palestras e cursos e a publicar
artigos e livros técnicos em seu campo de atuação;

VIII - coordenar as atividades de pesquisa aplicada nas áreas de hemoterapia,
hematologia, células, tecidos biológicos e criar condições à geração, recepção e
absorção de tecnologia;

IX - estimular, apoiar e manter parcerias com entidades de fomento à pesquisa;

X - executar levantamentos e análises que visem subsidiar a elaboração do Plano
Diretor de Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos.
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Perfil Desejado

Profissional com conhecimento técnico, dinâmico, coerente, ético, com capacidade de
diálogo, além de saber tomar decisões e de lidar com pressão.

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 em Medicina de, no mínimo,  10 anos;
• Não ter sido condenado em processo no Conselho Regional de Medicina - CRM.
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Requisitos desejáveis

● Residência, Mestrado e/ou Doutorado na Área de Hematologia e Hemoterapia;

● Experiência na Área de Hematologia e Hemoterapia;

● Experiência (como gestor ou servidor) na Administração Pública;)

● Experiência em Liderança de Equipes;

● Conhecimento em Inglês.
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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 Diretor(a) Técnico Científico
(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:  05/10/2022 a 04/11/2022  (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$ 8.804,80 (DAI-37);

● 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 (IPSEMG);

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

• Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços / GIEFS (valor varável de
acordo com escolaridade, avaliação de desempenho e produtividade da Fundação
Hemominas)

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,.
Para o cargo é importante a disponibilidade para viagens estaduais e nacionais. Essas
não são muito frequentes, cerca de 2 a 3 por semestre, pode aumentar com a
necessidade e/ou intercorrências e regime de trabalho híbrido (presencial e
teletrabalho).

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

