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Coordenadorias Administrativas Regionais

O Governo de Minas Gerais selecionará os profissionais para os cargos de provimento
em comissão que responderão pelas (03) três Coordenadorias Administrativas
Regionais do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM) de Minas Gerais a
saber:

• Coordenadoria de Ipatinga,
• Coordenadoria de Governador Valadares, e
• Coordenadoria de Uberlândia
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Escopo de atuação

Atribuições da posição

● Exercer atividades relacionadas à assistência à saúde e aos benefícios
previdenciários a cargo do IPSM (pensão, pecúlio, auxílio-reclusão, auxílio-funeral
e auxílio-natalidade), sediados preferencialmente em unidades da Polícia Militar
de Minas Gerais (PMMG) ou do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais
(CBMMG), subordinando-se ao Diretor Geral do IPSM.

● Formalizar e gerenciar os contratos com a rede credenciada de prestadores de
serviços de saúde.

● Controlar as atividades inerentes ao processamento das contas de assistência à
saúde.

● Conferir notas fiscais e recibos de pagamentos autônomos, relativos ao
processamento de contas de saúde, e verificar a emissão do devido documento
fiscal.

● Atestar a regularidade das notas fiscais, recibos e faturas.
● Participar do redimensionamento da rede complementar credenciada na

respectiva área de atuação, de forma a garantir a regionalização e a
hierarquização dos serviços de saúde.

● Realizar auditorias das solicitações de procedimentos e das contas de assistência
à saúde, com a finalidade de regular o acesso aos benefícios.

● Verificar a conformidade da execução dos serviços e racionalizar custos.
● Dar suporte às equipes do IPSM na implantação do SIGAS na rede credenciada

da respectiva localidade/região.
● Responder pela carga patrimonial do IPSM.
● Apurar as inconformidades praticadas por credenciados, manter registro e

controle de denúncias referentes a convênios e contratos no interior do Estado e
adotar as providências pertinentes.

● Melhorar os processos internos das coordenadorias, visitar e negociar com
prestadores de serviço da região.

Local de Trabalho

● No interior do estado, em Belo Horizonte e na RegiãoMetropolitana (RMBH).



Gestão de equipes

O Coordenador Administrativo Regional responde diretamente ao Diretor Geral na
sede do Instituto de Previdência de Servidores Militares de Minas Gerais, sendo
responsável pela a gestão da Coordenadoria. As informações sobre porte, quantidade
de municípios por Coordenadoria estão no Anexo 1. As informações sobre quantidade
de servidores nas sedes das Coordenadorias estão inseridas no Anexo 2.

Legenda dos Organogramas Simplificados
Box verde: órgão de responsabilidade do cargo.
Box azul claro: órgãos subordinados ao cargo.

Diretor Geral

Diretor da Saúde
Coordenadorias 
Administrativas 

Regionais

Diretor da 
Previdência
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Projetos prioritários

● Redimensionar a rede credenciada de saúde nas Coordenadorias.
● Identificar fraudes previdenciárias, na área da saúde e da previdência.

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

● Apurar as inconformidades praticadas por credenciados, manter registro e
controle de denúncias referentes a convênios e contratos na Coordenadoria e
adotar as providências pertinentes.

● Diminuição das fraudes previdenciárias na região da Coordenadoria, gerando
economia nos pagamentos de pensões previdenciárias.

● Padronização dos procedimentos de Saúde e da tabela de medicamentos.

Visão de futuro

● A Coordenadoria ser reconhecida pela excelência na Gestão dos benefícios de
previdenciários e de Assistência de Saúde na Região.
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Perfil Desejado

O profissional deve ter foco em resultados para melhorar a qualidade da prestação de
serviços nas Coordenadorias Administrativas Regionais. É necessário que o profissional
seja um eficiente gestor de pessoas, aberto à inovação e adepto a um ambiente
dinâmico de trabalho, com capacidade de trabalhar em equipe, ter espírito público e
inspirar liderança. Também deve ser capaz de articular muitas tarefas
simultaneamente e ser capaz de comunicar os objetivos e metas do Instituto de
Previdência de Servidores Militares de Minas Gerais em todas as suas ações e contatos
realizados institucionalmente. O profissional também deve reconhecer e respeitar as
especificidades e contextos locais.

Pré-requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e pelo Instituto de Previdência dos Servidores
Militares de Minas Gerais

● Possuir nacionalidade brasileira ou ser naturalizado brasileiro.
● Estar em dia com os direitos políticos.
● Estar em dia com as obrigações eleitorais.
● Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para o candidato do sexo
masculino.
● Estar em situação regular junto à Receita Federal do Brasil.
● Não estar, nos cinco anos anteriores à data de publicação deste documento ou
durante o processo de Certificação Ocupacional, sofrendo efeitos de sentença penal
condenatória.
● Não ter sido condenado em processo disciplinar administrativo em órgão integrante
da administração pública direta ou indireta, nos cinco anos anteriores à data de
publicação deste documento.
● Não estar em ajustamento funcional por motivo de doença que impeça a assunção
de cargo administrativo.

6



Requisitos obrigatórios

● Ensino superior completo com formação em Direito, Administração, Contabilidade
ou possuir a graduação de Subtenente da PM/BM – MG ou Pertencer ao quadro de
Oficiais da PolíciaMilitar/ Bombeiro Militar - MG.

Requisitos desejáveis

● Experiência com gestão de contratos.
● Experiência com auditoria.
● Conhecimento em gestão pública.
● Conhecimento em gestão de pessoas.
● Conhecimento em gestão administrativo-financeira.
● Conhecimento de logística.
● Conhecimento de gestão de convênios.
● Conhecimento em Direito Administrativo.
● Conhecimento de Assistência Saúde.
● Conhecimento de Processamento de Contas de Saúde.
● Conhecimento sobre o Estatuto dos servidores públicos –MG.
● Conhecimento de previdência dos servidores civis e militares do Estado de MG.
● Conhecimento de benefícios previdenciários (Pensão, pecúlio, auxílio reclusão, auxílio
funeral e auxílio natalidade).
● Nível intermediário em ferramentas de informática (e-mail e Pacote Office).
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Informações do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de
Minas Gerais

O IPSM é um instituto centenário que preza por ser reconhecido como Entidade de
excelência na gestão do Regime Próprio de Previdência dos militares do Estado e na
promoção da assistência à saúde.

O instituto se compromete em garantir o benefício previdenciário e promover a
atenção à saúde por meio de ações administrativas, em prol da segurança e qualidade
de vida da Família Militar Mineira, levando as bandeiras de solidariedade, legalidade,
ética, transparência, pontualidade, efetividade e impessoalidade.

O IPSM tem por finalidade prestar assistências médica, social e previdenciária a seus
beneficiários, conforme regulamento do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais a que se refere o Decreto nº 45.741, de 22 de
setembro de 2011, Capítulo II - Da Finalidade e Competência - art. 2º e a Lei nº 10.366, de
28 de dezembro de 1990.

Desafios e potencialidades governamentais do órgão nos próximos anos

Um dos principais desafios da gestão é fazer cumprir os projetos prioritários como os de
redistribuição das redes credenciadas e a diminuição das fraudes previdenciárias, tanto
na área da saúde quanto na previdência.

Diretor do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais

Cel PM QOR Vinicius Rodrigues de Oliveira Santos

Clique aqui para acessar o site oficial do 
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais
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Mais Informações

Remuneração e benefícios

● Remuneraçãomensal: R$ 2.200,00 (DAI 17).
● Férias e 13º salário proporcionais ao tempo trabalhado.
● Vale-refeição de R$ 47,00 por dia trabalhado.
● Tem a opção de escolher o plano de saúde do IPSEMG.
● 40 horas semanais. O horário diário deve ser realizado dentro do horário de
funcionamento da Coordenadoria.

Formato de contratação

Cargo comissionado - regime de contratação estatutário.

Local de trabalho e disponibilidade para viagens

O local de trabalho é em Minas Gerais na Coordenadoria Regional de responsabilidade
do profissional. A relação de endereços pode ser acessada aqui.

Os profissionais precisam ter disponibilidade para viagens constantes para os
municípios que estão inseridos no território de abrangência da sua Coordenadoria -
Anexo 1 - e também até Belo Horizonte, onde está o Instituto de Previdência de
Servidores Militares de Minas Gerais.

Inscrições de 02/10 a 11/10/2019 (às 11:59 – horário de Brasília)

Clique aqui para se inscrever 
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