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Diretor Regional

O Governo de Minas Gerais selecionará os Diretores Regionais para atuar nas 22 Regionais da

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE.

A listagem das 22 Regionais da SEDESE consta no Anexo I.

O Mapa com a divisão territorial das Regionais da SEDESE consta no Anexo II.

Escopo de atuação

Atribuições da posição

● Coordenar a equipe técnica distribuindo as atividades entre os servidores conforme competências

e habilidades, visando ao alcance dos objetivos estratégicos da SEDESE;

● Promover a adequada gestão de pessoas por meio dos instrumentos de planejamento de

trabalho individual anual, e identificar a necessidade de capacitações para os servidores da

Regional;

● Representar a SEDESE regionalmente em sua área de abrangência;

● Estimular e apoiar a articulação regional com órgãos gestores municipais, atores das redes das

políticas públicas de competência da Secretaria;

● Promover, coordenar e executar as atividades de apoio técnico aos municípios e entidades em

sua área de abrangência, visando integrar os municípios ao processo de desenvolvimento

regional;

● Promover a gestão da governança regional das redes das políticas públicas de competência da

Secretaria, acompanhando e monitorando o funcionamento dos equipamentos da rede;

● Fomentar a pactuação da regionalização das políticas públicas da Secretaria para além dos

limites territoriais;

● Apoiar a execução das ações relativas às políticas públicas de competência da Secretaria, em

âmbito regional;

● Coordenar, promover e apoiar a realização de estudos e levantamentos de informações

relevantes para as políticas públicas de competência da Secretaria;

● Coordenar as atividades de recebimento, análise e emissão de documentos físicos e eletrônicos

referentes à SEDESE e direcionados à Diretoria Regional;

● Fomentar, acompanhar e fiscalizar a celebração e a execução de convênios, contratos e termos

de parceria firmados pela SEDESE;

● Contribuir para adequado fluxo de comunicação entre a SEDESE Regional e Central;

● Coordenar a administração do espaço físico da Diretoria Regional, incluindo administração

material e patrimonial;



Diretor Regional

Visão para o final de mandato

A Diretoria Regional da SEDESE ser reconhecida como a referência na efetivação das políticas e

ações da Secretaria na região, contribuindo para a atuação organizada da rede de proteção social e

de promoção de direitos.



Gestão de equipes

Os profissionais selecionados respondem para o Superintendente de Interiorização.

As informações sobre quantidade de municípios por Unidade Regional estão no Anexo I. A

quantidade de servidores por Regional está inserida no Anexo IV.

● Diretoria Regional

Legenda dos Organogramas Simplificados

Box azul: órgão gestor do cargo.

Box verde: órgão de responsabilidade do cargo.
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Projetos prioritários

O profissional deverá acompanhar todos os projetos prioritários definidos pela Secretaria que

tenham ações regionalizadas em sua área de abrangência, entre eles:

• Projetos da área de Assistência Social, tais como: oficinas, seminários para apresentação e

discussão das normativas do SUAS, Gestão Orçamentária e Financeira, Proteção Social Básica

e Proteção Especial;

• Implementação do Sistema de Proteção e Garantia de Direitos;

• Projetos de Inclusão Produtiva;

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

Construir o planejamento anual das ações regionalizadas para apoio técnico aos municípios da

abrangência regional, por meio de capacitações, oficinas, seminários, grupos de trabalho, entre

outras, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento social dos municípios.

Orçamento

O orçamento para todas as Diretorias Regionais corresponde a cerca de R$ 1.400.000,00. O

profissional não será ordenador de despesas.



Perfil Desejado

O profissional deve ter perfil de liderança, com boa capacidade de articulação institucional. Além

disso, o profissional deve ter a competência de comunicação verbal e escrita, sendo assertivo e

transparente. Deve ser propenso a desafios e colaborador. Ter visão sistémica, saber administrar

seu tempo e solucionar problemas.

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

Minas Gerais e pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social

● 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);

● Ter experiência em liderança de pessoas.

Requisitos desejáveis

● Graduação em Serviço Social, Psicologia, Gestão Pública ou em áreas afins;

● Pós-graduação em Serviço Social, Psicologia, Gestão Pública ou em áreas afins;

● Conhecimento e/ou experiência sobre a atuação da rede de proteção social e de promoção de

direitos;

● Conhecimento sobre o Sistema Único de Assistência Social;

● Projetos na área de políticas públicas de assistência social;

● Projetos na área de políticas públicas de trabalho, emprego e renda;

● Projetos na área de promoção, proteção, defesa e reparação dos direitos humanos.



Informações da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social

A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE – tem por finalidade

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado que visem ao

fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de ações relativas à garantia da

assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação

da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social é também o órgão gestor do Fundo

Estadual de Assistência Social - Feas. Para tanto, a Secretaria deve orientar, acompanhar e

controlar a execução dos recursos orçamentários e financeiros alocados no Feas, bem como

promover sua descentralização para a execução dos programas e projetos na área de

desenvolvimento social.

Desafios e potencialidades governamentais do órgão nos próximos anos

Os principais desafios da pasta são a geração de empregos frente ao baixo nível de crescimento

econômico e a execução de programas da assistência social com um ambiente de crescente

vulnerabilidade da população em um cenário de retração fiscal e contração do orçamento.

A geração de empregos é o desafio remanescente no campo da economia para todo o país. A

consequência do aumento de desemprego nas populações de rua e na atenção da assistência

social com as populações vulneráveis é relevante. A geração de empregos também afeta a

capacidade arrecadatória do estado e, consequentemente, a capacidade de implementar políticas

de educação e saúde, dentre outras.

Ações e resultados recentes da área

• Conclusão do Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo

• Retomada dos repasses do Piso Mineiro da Assistência Social

• Realizados mais de 140 mil atendimentos anuais em todas as unidades do SINE no Estado

Secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais

Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

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

Desenvolvimento Social de Minas Gerais

http://www.social.mg.gov.br/


Etapas do processo seletivo

Abaixo, seguem as etapas e fases do processo para Diretor Regional da Secretaria de Estado de

Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Todas as etapas e fases são obrigatórias e,

dentre elas, algumas fases são eliminatórias. Algumas fases podem ocorrer simultaneamente.

○ Inscrição

○ Análise Curricular e Motivação (eliminatória)

○ Entrevista por Competência e Referência Profissional (eliminatória)

○ Antecedentes Criminais (não é eliminatória)

Os candidatos classificados nas etapas acima poderão ser submetidos a entrevista com autoridade

competente do órgão.

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

https://www.mg.gov.br/transforma-minas/etapas-do-processo


Mais Informações

Remuneração e benefícios

● Remuneração mensal: R$ 3300,00

● 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;

● 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 local de trabalho é no município sede da Diretoria Regional, conforme Anexo III.

O profissional precisa ter disponibilidade para viagens, via de regra, para os municípios da

abrangência regional e para a SEDESE central, em Belo Horizonte. Eventualmente, para outros

municípios.

Sobre a inscrição

Cada candidato somente poderá se inscrever para concorrer a 03 vagas entre as 22 Regionais,

observada a listagem constante do Anexo I.

Clique aqui para se inscrever

http://www.selecao.mg.gov.br/


Anexo I – Lista das 22 Regionais da Secretaria de Estado de Trabalho e

Desenvolvimento Social de Minas Gerais e da quantidade de municípios por circunscrição

da Regional

Diretorias Regionais Quantidade de municípios na 

circunscrição

Almenara 17

Araçuaí 17

Curvelo 22

Diamantina 23

Divinópolis 60

Governador Valadares 68

Ituiutaba 15

Juiz de Fora 58

Metropolitana 50

Montes Claros 63

Muriaé 61

Paracatu 16

Passos 29

Patos de Minas 21

Poços de Caldas 53

Salinas 25

São João Del Rei 63

Teófilo Otoni 31

Timóteo 67

Uberaba 18

Uberlândia 16

Varginha 60



Anexo II – Mapa de abrangência regional da Secretaria de Estado de Trabalho e

Desenvolvimento Social – Minas Gerais – 2019



Anexo III – Endereço das sedes das Diretorias Regionais da Secretaria de Estado de

Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais

Diretorias Regionais Endereço

Almenara R. Avilmar Lopes dos Santos, 36 (antiga R. Floriano Peixoto, 36) 

Centro. Almenara/MG CEP 39900-000

Araçuaí
Rua José Pinto Colares, 312, Alto Santuário. Araçuaí/MG - CEP: 

39600-000

Curvelo
Rua Joaquim Felício, 319 - Loja 5 – Centro. Curvelo/MG - CEP: 

35790-000

Diamantina
Av. Francisco Sá, 401 – B. Centro. Diamantina/MG - CEP: 39.100-

000

Divinópolis Avenida 1º Junho, 218, Centro. Divinópolis/MG - CEP: 35500-002

Governador Valadares
Rua Barão do Rio Branco, nº 471 - Centro, Governador 

Valadares/MG – CEP: 35010-030

Ituiutaba
Av. José João Dib, 975 - B. Progresso. Ituiutaba/MG - CEP: 38302-

000

Juiz de Fora
R. Batista de Oliveira, 239 - S/ 701, 702 – Centro. Juiz de Fora/MG 

- CEP: 36013-300

Metropolitana
Av. Amazonas, 558 - 5º andar - B. Centro. Belo Horizonte - CEP: 

30180-001

Montes Claros
Rua Irmã Beata, 334  - Centro. Montes Claros/MG - CEP: 39400-

110

Muriaé Avenida JK, 1.377 – Centro. Muriaé/MG - CEP: 36880-000

Paracatu
Rua Romualdo Ulhoa Tomba nº 184 s/ 403 – Centro. Paracatu/MG 

– CEP: 38600-000

Passos
Pça Mons.Messias Bragança,80 A Centro. Passos/MG - CEP 

37900-084

Patos de Minas
Rua: Teófilo Otoni, 826 – Centro. Patos de Minas/MG - CEP: 

38.700.056 

Poços de Caldas
Rua Rio de Janeiro, 100 – Centro. Poços de Caldas/MG - CEP: 

37701-011

Salinas
Av. Floripes Crispim, 565 – Panorama. Salinas/MG CEP: 39560-

000                                                    

São João Del Rei
R. Dr. Cid de Souza Rangel, 101 sub solo – Centro. São João del 

Rei/MG - CEP: 36307-318

Teófilo Otoni
Rua Des. Eustáquio Peixoto, 155 - São Diogo. Teófilo Otoni/MG -

CEP: 39803-007

Timóteo
Av. Almir de Souza Ameno, 20 A – Funcionários. Timóteo/MG -

CEP- 35180-412 

Uberaba
Av. da Saudade, nº 214 - B. Santa Marta. Uberaba/MG - CEP 

38.061-000

Uberlândia
Av. Nicomedes Alves Santos, 136 – Centro. Uberlândia/MG - CEP: 

38.400-170

Varginha
Av. Manoel Diniz , n° 145, Bairro Industrial JK. Varginha/MG CEP -

37062-480



Anexo IV – Quantidade de servidores por Unidade Regional da Secretaria de Estado de

Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais

Diretorias Regionais Quantidade de servidores

Almenara 2

Araçuaí 1

Curvelo 5

Diamantina 2

Divinópolis 6

Governador Valadares 1

Ituiutaba 2

Juiz de Fora 14

Metropolitana 3

Montes Claros 18

Muriaé 5

Paracatu 6

Passos 2

Patos de Minas 4

Poços de Caldas 1

Salinas 2

São João Del Rei 2

Teófilo Otoni 8

Timóteo 4

Uberaba 3

Uberlândia 2

Varginha 1


