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Diretoria de Infraestrutura Tecnológica

O Governo de Minas Gerais selecionará profissional para atuar na Diretoria de
Infraestrutura Tecnológica, da Secretaria de Estado de Educação (SEE), que será
responsável por gerenciar os instrumentos demodernização tecnológica.

A Diretoria de Infraestrutura Tecnológica está dentro da Superintendência de
Infraestrutura e Logística e é uma unidade subordinada à Subsecretaria de
Administração/SEE.
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Escopo de atuação

Atribuições da posição

● Coordenar a equipe da Diretoria de Infraestrutura Tecnológica, atualmente
composta por 16 profissionais;

● Realizar interlocução com demais áreas da SEE, com as 47 superintendências
Regionais de Ensino (SRE) e com fornecedores;

● Acompanhar e auxiliar as coordenações internas da Diretoria para realizarem as
entregas pactuadas, com atenção especial à gestão contratual e interface com a
PRODEMGE.
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Projetos prioritários 

● Implementação e padronização de rede lógica para o bom funcionamento dos
laboratórios de informática e da internet nas escolas.

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

● Implementar um padrão eficiente de rede lógica em todas as escolas estaduais
mineiras;

● Sanear todos os contratos de competência da diretoria e garantir o bom
funcionamento de todo parque tecnológico da SEE, principalmente no que
tange aos servidores próprios e sistemas hospedados em servidores terceirizados.
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Perfil Desejado

Profissional articulado, capaz de dialogar com os diferentes atores e respectivas
demandas específicas: acompanhar e auxiliar os membros de sua equipe e prestar
informações solicitadas pela alta gestão. Além disso, espera-se um líder proativo e
organizado com capacidade de delegação de tarefas, apto para avaliar se as entregas
pactuadas estão dentro do prazo previsto

Pré-requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e pela Secretaria de Estado Educação de Minas Gerais

● Ser brasileiro;

● Ter mais de dezoito anos de idade;

● Ter cumprido com as obrigaçõesmilitares 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);

● Não ter sido condenado em processo administrativo disciplinar ou judicial
relacionados a patrimônio público ou improbidade administrativa.

Pré-requisitos obrigatórios para a vaga

● Ser servidor público efetivo ;

● Ensino superior completo;

● Experiência em compras e gestão de contratos no setor público de, no mínimo, dois
anos;

● Experiência em liderança de equipes de, nomínimo, dois anos.
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Requisitos desejáveis

● Formação superior em gestão pública;

● Formação superior em direito;

● Formação superior em curso na área de tecnologia de informação e comunicação;

● Experiência em liderança de equipes, com nomínimo 3 profissionais;

● Experiência em compras e gestão de contratos em TIC no setor público.
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Informações da Secretaria de Estado de Educação

Minas Gerais passou por grandes fluxos de melhoria da educação alguns anos atrás e é
um dos poucos estados em que mais de 50% dos estudantes atingem a meta de
aprendizagem nos anos iniciais, sendo o 4º estado com melhor desenvolvimento da
aprendizagem no país (IDEB, MEC). Na edição de 2017 do IDEB, todos os estados
brasileiros ficaram abaixo da meta, e Minas Gerais foi destaque por ser o único a
registrar queda de desempenho em relação à edição anterior.

Segundo a Prova Brasil, nas escolas públicas do estado 68% dos alunos terminam o 5º
ano com o aprendizado adequado para português e 56% para matemática. Já no 9º
ano, o desafio é maior: apenas 39% terminam com aprendizado adequado em
português e 20% emmatemática. O índice de analfabetismo é semelhante à média do
Brasil (7,2%), e o acesso das crianças e jovens de 6 a 14 anos à escola é praticamente
universalizado (99%).

Secretário de Estado de Educação
Julia Sant’Anna

Clique aqui para acessar o site oficial da Secretaria de Estado de

Educação de Minas Gerais 

7

http://www2.educacao.mg.gov.br/
http://www2.educacao.mg.gov.br/


Etapas do processo seletivo

Abaixo, seguem as etapas do processo seletivo para Coordenador de Gestão de
Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (algumas etapas podem
ocorrer simultaneamente).

● Inscrição;

● Análise Curricular eMotivação (eliminatória);

● Teste de aderência (não é eliminatório);

● Entrevista por Competência (eliminatória).

Os candidatos classificados nas etapas acima poderão ser submetidos a entrevista com
especialista da área e/ou autoridade do órgão.

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

Período de inscrição: 20/05/2020 a 05/06/2020 (às 11:59, horário de Brasília)
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Mais Informações

Remuneração e benefícios

● Remuneraçãomensal: R$ 3.300,00 (DAD – 6);

● Gratificação Temporária Estratégica – R$ 750,,00 (GTED-3)

● Auxílio refeição de R$47,00 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 8h e 18h30.

● 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.

Clique aqui para se inscrever 
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