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Subsecretário de Ensino Superior

O Governo de Minas Gerais selecionará o Subsecretário de Ensino Superior para atuar na 
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

Escopo de atuação
Atribuições da posição
● Colaborar com as universidades estaduais vinculadas à Secretaria de Educação na 

gestão das suas unidades, buscando a melhoria contínua, tanto na oferta quanto na 
qualidade dos cursos, sua atratividade, taxas de matrícula e conclusão, bem como no 
impacto das pesquisas científicas realizadas.

● Regular, supervisionar e avaliar as instituições de Ensino Superior (IES) estaduais. em 
regime de colaboração com o Conselho Estadual de Educação (CEE), observada a 
legislação pertinente.

● Integrar o Ensino Superior e a Educação Básica, ampliando as parcerias em prol de 
potencializar o acesso dos estudantes da rede pública no estado às universidades 
estaduais, bem como para a promoção da formação continuada dos profissionais da 
educação.

● Apoiar as universidades estaduais para o intercâmbio com entidades nacionais e 
estrangeiras para o desenvolvimento de planos, programas e projetos de interesse 
para o Ensino Superior, com gestão de stakeholders dentro e fora do governo, 
estabelecendo parcerias com outros órgãos de governo, universidades e centros de 
pesquisa.

● Gestão da equipe e do orçamento da Subsecretaria de Ensino Superior.

Gestão de equipes
O profissional selecionado responde à Secretária de Estado de Educação e faz a gestão 
de duas diretorias.

Legenda de Proposta de Organograma Simplificado
Box azul escuro (superior): órgão gestor do cargo.
Box verde (médio): órgão de responsabilidade do cargo.
Box azul claro (abaixo): órgãos subordinados ao cargo.
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Projetos prioritários
● Apoiar as universidades estaduais na realização de uma gestão eficiente de seus 

programas e cursos, na organização dos seus polos e unidades como espaços de 
excelência, conforme vocação local e diretrizes de planejamento e desenvolvimento 
econômico regional.

● Promover as ações de regulação e avaliação do Ensino Superior no âmbito das 
instituições de ensino estaduais, prestando suporte aos reitores, presidentes e 
diretores dos polos/unidades na elaboração, no desenvolvimento de metas e de planos 
de ação integrados à LDB, em colaboração com o CEE.

● Integrar o Ensino Superior e a Educação Básica, ampliando as parcerias em prol de 
potencializar o acesso dos estudantes da rede pública no estado às universidades 
estaduais, bem como para a promoção da formação continuada dos profissionais da 
educação.

Principais planos e metas a serem implementados até o final da gestão
● Induzir o desenvolvimento econômico e social regionalizado através de parcerias entre 

as universidades estaduais e os sistemas municipais, estadual e federal de ensino.
● Apoiar ações para elevar os resultados no ENADE/SINAES realizados pelo INEP, bem 

como os resultados da produção científica e da pós-graduação na avaliação trienal da 
CAPES.

● Elaborar estudos, pesquisas, atividades e ações que possam contribuir para o 
desenvolvimento e o aprimoramento das Universidades Estaduais.

● Apoiar a construção e execução, pelas reitorias e pró-reitorias da UEMG e da 
Unimontes, do planejamento de suas atividades, cursos e projetos, buscando 
promover evidências e instrumentos que possam auxiliar no alcance das metas do 
governo e das universidades.

● Manter diálogo permanente e realizar ações com a comunidade científica, visando ao 
desenvolvimento articulado do Ensino Superior.

● Executar as atividades de avaliação dos cursos, programas e instituições para fins de 
credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos superiores.

● Promover ciclos de troca entre a Educação Básica e o Ensino Superior, com ampliação 
da matrícula dos egressos da rede estadual nas universidades estaduais.

● Estimular a revisão dos cursos de licenciatura considerando as necessidades da 
Educação Básica e compatibilizando a formação dos educadores às diretrizes da 
BNCC.

● Desenvolver projetos integrados da Educação Básica e Superior, de acordo com a 
BNCC e, em especial, com a formação e capacitação dos profissionais da educação da 
rede estadual em cursos de licenciatura, extensão e pós-graduação.



Visão para o final de mandato:
Promover o trabalho em rede das universidades estaduais, com o reconhecimento 
dessas instituições como polos de excelência nas áreas em que atuam e na 
aproximação dos cursos ofertados aos polos econônimos produtivos. Integrar a 
Educação Básica e o Ensino Superior, com maior promoção dos alunos às 
universidades e aprimoramento de formação de professores.

Orçamento
O Subsecretário será ordenador de despesas referentes a Subsecretaria de Ensino 
Superior. As universidades são responsáveis por seus próprios orçamentos e o papel do 
Subsecretário é apoiar a gestão com instrumentos e ferramentas de suporte, bem 
como de promover o alinhamento entre as universidades e o governo estadual, via 
articulação com Secretaria de Planejamento e Secretaria de Fazenda.



Perfil Desejado
O profissional deve ser um líder dinâmico, resiliente, focado em resultados e com alta 
capacidade de negociação.

Pré-requisitos legais 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.
● 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 adicionais desta posição
● 10 anos de experiência profissional, sendo no mínimo 4 anos de experiência no Ensino 

Superior e/ou administração pública.
● Pós graduação, preferencialmente em nível de mestrado e/ou doutorado.
● Conhecimentos de processos de gestão e de legislação educacional, principalmente 

no âmbito do Ensino Superior.
● Conhecimento mínimo intermediário de informática, ferramentas de edição de texto, 

planilhas e apresentações.

Requisitos desejáveis
● Atuação na gestão de instituições de Ensino Superior e ou na gestão pública da 

educação superior.
● Experiência em avaliação ou regulação do Ensino Superior (por exemplo, como 

conselheiro de Ensino Superior, reitor, pró-reitor).
● Atuação como avaliador de cursos de Ensino Superior.
● Experiência em universidades do exterior (como professor, gestor e/ou pesquisador).
● Espanhol e inglês intermediário (o profissional estará em contato com autoridades e 

representantes de instituições de Ensino Superior e organizações de outros países, 
bem como com assuntos de literatura e atuação acadêmica internacional).

https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/legislacao/Downloads/pdfs/EstatutoServidor.pdf
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/legislacao/Downloads/pdfs/EstatutoServidor.pdf


Informações da Secretaria de Educação de Minas Gerais

O cenário das universidades estaduais mineiras mantêm-se estável em relação aos ciclos 
avaliativos anteriores, como revela o Índice Geral dos Cursos (IGC), indicador de 
qualidade das IES.  O IGC 3, índice alcançado, é considerado satisfatório. Este indicador 
considera a média dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC) dos cursos avaliados da 
instituição, no triênio de referência, ponderada pelo número de matrículas, além da 
média dos conceitos da avaliação trienal da Capes dos programas de pós-graduação 
stricto sensu, ponderada pelo número de matrículas.

Há um expressivo trabalho para garantir a qualidade dos cursos das universidades e 
instituições de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais em todo seu território em 
mais de 200 cursos ofertados, onde 1% dos cursos é ofertado no Alto Jequitinhonha, 0,5% 
no Caparaó, 2% no território Central, 3% Médio e Baixo Jequitinhonha, 15% no 
Metropolitano, 0,5% no Vale do Mucuri, 4% no território Noroeste, 27% no Norte de Minas 
(onde se localiza a UNIMONTES), 11% no Oeste de Minas Gerais, 13% no Sudoeste, 2% no 
Sul de Minas, 6% no Triângulo Norte, 5% no Triângulo Sul, 1% no Vale do Rio Doce, 1% nas 
Vertentes de Minas e 7% na Zona da Mata Mineira.

Desafios e potencialidades governamentais do órgão nos próximos anos
Um dos principais desafios da gestão é melhorar os indicadores da educação superior 
das instituições do estado. A prioridade é apoiar as universidades estaduais no 
planejamento da distribuição de polos, seus cursos e taxas de matrícula e conclusão, 
associando a oferta de vagas às demandas de mercado presente e potencial (vocações 
regionais e planos de desenvolvimento econômico e social). No cenário de forte restrição 
de recursos, a reorganização das contas públicas é um desafio fundamental e alcança 
também as instituições de Ensino Superior mineiras.

Secretária de Educação de MInas Gerais
Julia Figueiredo Goytacaz Sant'Anna.

Clique aqui para acessar o site oficial da Secretaria de Educação de Minas Gerais

http://fjpdados.fjp.mg.gov.br/Educacao/
http://www2.educacao.mg.gov.br/


Mais Informações
Remuneração e benefícios
● Remuneração mensal de R$ 9.000,00 e gratificação de R$ 2.000,00.
● Férias e 13º salário proporcionais ao tempo trabalhado.
● Plano de saúde opcional com coparticipação.
● 40h semanais, podendo ser cumprida diariamente entre às 08h e 18h, com horários de 

entrada, saída e almoço flexível.
● Dedicação exclusiva, com exceção de atividades de licenciatura.

Formato de contratação
Cargo comissionado - regime de contratação estatutário.

Local de trabalho e disponibilidade para viagens
O trabalho será realizado presencialmente em Belo Horizonte/MG. Prédio da Cidade 
Administrativa de Minas Gerais, acessível a PNE. Será necessário viajar com relativa 
frequência, especialmente para Montes Claros, sede da Unimontes, e para cidades 
mineiras com pólos de IES estaduais e onde há unidades da Unimontes e da UEMG, bem 
como para Brasília.

Clique aqui para se inscrever

https://processoseletivo.vetorbrasil.org/processos/subsecretario_de_ensino_superior

