
Superintendente Regional de Meio Ambiente 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais 



Superintendente Regional de Meio Ambiente 

 

O Governo de Minas Gerais selecionará os Superintendentes Regionais de Meio Ambiente para 

atuar nas 09 Regionais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas 

Gerais 

A listagem das 09 Regionais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Minas Gerais consta no Anexo I.  

 

Escopo de atuação 

Atribuições da posição 

● Promover a gestão dos processos de licenciamento ambiental e demais atos autorizativos sob 

sua responsabilidade; 

● Promover a gestão dos processos administrativos de autos de infração de sua competência; 

● Coordenar o atendimento e respostas às denúncias e requisições provenientes de cidadãos e 

órgãos de controle no âmbito da sua área de abrangência territorial relacionadas ao meio 

ambiente; 

● Coordenar as ações fiscalizatórias do cumprimento da legislação ambiental, de recursos hídricos, 

florestais, faunísticos e pesqueiros no âmbito da sua área de abrangência territorial; 

● Apoiar nas atividades relacionadas ao atendimento das ocorrências associadas a acidentes e 

emergências ambientais decorrentes das atividades que coloquem em risco vidas humanas e o 

meio ambiente, de acordo com as normas e diretrizes vigentes; 

● Subsidiar a elaboração do Plano Anual de Fiscalização; 

● Realizar a gestão de pessoas de servidores lotados na respectiva superintendência; 

● Promover a gestão administrativa, financeira e logística na respectiva superintendência; 

● Decidir sobre os processos de licenciamento ambiental e de autorização para intervenção 

ambiental, nos termos da legislação, de atividades ou empreendimentos potencial ou 

efetivamente causadores de poluição ou degradação ambiental; 

● Decidir sobre as defesas interpostas quanto à autuação e à aplicação de penalidades previstas 

na legislação, os pedidos de parcelamento das penalidades de multa pecuniária e sobre demais 

questões incidentais, no âmbito dos processos administrativos de autos de infração cujo valor 

original da multa seja superior a 4.981,89 Ufemgs; 

 

Visão para o final de mandato 

Promover o meio ambiente equilibrado com foco na regularização de atividades efetiva e 

potencialmente poluidoras do Meio Ambiente por meio da melhoria e modernização na prestação 

dos serviços públicos ambientais, com destaque para a finalização do passivo de licenciamento 

ambiental e atuação preventiva na fiscalização ambiental, com foco na melhoria da qualidade 

ambiental de Minas Gerais.  

 

 

 



Gestão de equipes 

Os profissionais selecionados respondem ao Gabinete do Secretário. 

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

quantidade de servidores por Regional está inserida no Anexo III. 

 

● Superintendência Regional de Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda dos Organogramas Simplificados 

Box azul: órgão gestor do cargo. 

Box verde: órgão de responsabilidade do cargo. 

Box azul claro: órgãos subordinados ao cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secretaria de 

Meio Ambiente 

Superintendên

cia Regional de 

Meio Ambiente 

Diretoria de 

Regularização 

Ambiental 

 Diretoria de 

Fiscalização 

Ambiental 

Diretoria de Controle 

Processual 

Diretoria de 

Administração e 

Finanças 

Gabinete 

Núcleo de 

Controle 

Ambiental 

 Núcleo de 

Denúncias e 

Requisições 

Núcleo de Apoio 

Operacional 

Núcleo de Autos 

de Infração 



Projetos prioritários 

• Eliminar o passivo de processos de licenciamento ambiental; 

• Promover a melhoria da qualidade ambiental e a efetividade das políticas de proteção ao meio 

ambiente por meio da regularização ambiental; 

• Combater sistematicamente a clandestinidade e as agressões ao meio ambiente por 

empreendimentos não licenciados; 

• Aprimorar a arrecadação das receitas, tributárias ou não, oriundas de atividades realizadas na 

gestão ambiental. 

 

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

Promover o desenvolvimento sustentável por meio da melhoria da eficiência na gestão ambiental e 

de ações voltadas ao incremento da eficiência na análise dos processos de licenciamento ambiental 

no Estado, baseado no Programa de Eficiência Ambiental da secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad. 

  

Orçamento 

O profissional será ordenador de despesas. O orçamento para cada Superintendência Regional de 

Meio Ambiente, em média, é de 1,5 milhões de reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Perfil Desejado 

Orientado para resultados, boa visão sistêmica, facilidade para liderar equipes e gerir pessoas, 

capacidade em lidar com desafios, ter poder de decisão, ser colaborativo, compartilhar informações 

e conhecimentos, comunicativo, ter competência técnica na área ambiental. 

 

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

Minas Gerais e pela Secretaria de Meio Ambiente 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); 

● Ensino superior completo concluído há, no mínimo, 05 anos; 

● Experiência comprovada na área ambiental de, no mínimo, 2 anos; 

● Experiência em cargos de liderança de equipes de no mínimo de 2 anos, tendo gerenciado no 

mínimo 10 pessoas; 

● Não ter sido condenado em processo administrativo disciplinar ou judicial por crimes ambientais 

ou relacionados a patrimônio público ou improbidade administrativa; 

 

 

Requisitos desejáveis 

● Experiência no setor público estadual de, no mínimo, 4 anos; 

● Ter trabalhado em cargos de gestor em uma das Superintendências Regionais de Meio Ambiente 

da Semad por no mínimo 2 anos; 

● Conhecimentos em legislação ambiental; 

● Pós-graduação, mestrado ou doutorado aplicável à área ambiental; 

● Experiência em gestão de processos e de projetos de mínimo 3 anos. 

 



Informações da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Minas Gerais 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tem como missão 

formular e coordenar a política estadual de proteção e conservação do meio ambiente e de 

gerenciamento dos recursos hídricos e articular as políticas de gestão dos recursos ambientais, 

visando ao desenvolvimento sustentável no Estado. 

 

Desafios e potencialidades governamentais do órgão nos próximos anos 

Em um estado notadamente marcado pelo desenvolvimento econômico como é Minas Gerais, mas 

ainda com graves disparidades regionais, o grande desafio é o equilíbrio entre as atividades que 

movem esta engrenagem financeira e as demandas sociais, associado à preservação ambiental. 



Informações da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Minas Gerais 

 

Ações e resultados recentes da área 

Por meio da modernização da legislação, de novas ferramentas de trabalho, da padronização de 

procedimentos e da municipalização da regularização, Minas alcançou uma importante redução do 

passivo de processos de licenciamento. Dados de setembro de 2018 mostram que a eficiência das 

análises de processos de licenciamento aumentou 294% em relação a 2014. O índice é 

considerado o melhor da Secretaria em todos os tempos, pasta criada em 1995 e que já possui 

quase 25 anos. A Semad igualmente avançou nos processos de fiscalização, desta vez com caráter 

preventivo, o que se traduziu em fator extra no ganho de qualidade e regularização ambiental. 

 

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais 

 

Germano Luiz Gomes Vieira 

 

Clique aqui para acessar o site oficial da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável de Minas Gerais 

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


Etapas do processo seletivo 

Abaixo, seguem as etapas e fases do processo para Superintendente Regional de Meio Ambiente. 

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


Mais Informações     

Remuneração e benefícios 

● Remuneração mensal: R$ 6.360,00 

● Ajuda de custo de até R$ 125,00 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 08h e 18h30. 

● 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 Superintendência Regional de Meio Ambiente, conforme 

Anexo II. 

 

O profissional precisa ter disponibilidade para para viajar com bastante frequência, mas sem 

regularidade, para os municípios mineiros. Mensalmente participa de reuniões gerenciais na Cidade 

Administrativa, em Belo Horizonte  

 

Sobre a inscrição 

Cada candidato somente poderá se inscrever para concorrer a 01 vaga entre as 09 Regionais de 

Meio Ambiente, observada a listagem constante do Anexo I. 

 

Clique aqui para se inscrever 
 

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


Anexo I – Lista das 09 Regionais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável de Minas Gerais 

 
 

Superintendências Regionais de Meio 

Ambiente - SUPRAMS 

Quantidade de municípios na 

circunscrição 

Metropolitana (Belo Horizonte) 79 

Norte de Minas (Montes Claros) 85 

Jequitinhonha (Diamantina) 63 

Leste Mineiro (Governador Valadares) 146 

Zona da Mata (Ubá) 156 

Sul de Minas (Varginha) 176 

Alto São Francisco (Divinópolis) 61 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

(Uberlândia) 

67 

Noroeste de Minas (Unaí) 20 



Anexo II – Endereço das sedes das Superintendências Regionais de Meio Ambiente - 

SUPRAMS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superintendências Regionais 

de Meio Ambiente - SUPRAMS 

Endereço 

Metropolitana (Belo Horizonte) Rua Espírito Santo, 495, Centro - 

Belo Horizonte- CEP: 30160-030 

Norte de Minas (Montes Claros) 
Rua Gabriel Passos, 50, Centro- 

Montes Claros - CEP: 39400-112 

Jequitinhonha (Diamantina) 
Av. da saudade, 335, Centro - 

Diamantina - CEP: 39.100-000 

Leste Mineiro (Governador 

Valadares) 

Rua Oito, 146 - Ilha dos Araújos - 

Governador Valadares - CEP: 

35.020-700  

Zona da Mata (Ubá) 

Rodovia Ubá-Juiz de Fora,KM 02, 

Horto Florestal - Ubá - CEP: 36.500-

970, Caixa Postal 181. 

Sul de Minas (Varginha) 

Avenida Manoel Diniz, 145 - Bairro 

Industrial JK - Varginha - CEP: 

37062-480 

Alto São Francisco (Divinópolis) 

Rua Bananal, 549 - Vila Belo 

Horizonte - Divinópolis - CEP: 35500-

036  

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

(Uberlândia) 

Rua Pça Tubal Vilela, 03, Centro - 

Uberlândia - CEP: 38400-186  

Noroeste de Minas (Unaí) 

Rua Jovino Rodrigues Santana, 10 - 

Nova Divinéia - Unaí - CEP: 38610-

000 



Anexo III – Quantidade de servidores por Unidade Regional 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superintendências Regionais 

de Meio Ambiente - SUPRAMS 

Quantidade de servidores 

Metropolitana (Belo Horizonte) 90 

Norte de Minas (Montes Claros) 54 

Jequitinhonha (Diamantina) 33 

Leste Mineiro (Governador Valadares) 56 

Zona da Mata (Ubá) 53 

Sul de Minas (Varginha) 45 

Alto São Francisco (Divinópolis) 42 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

(Uberlândia) 

55 

Noroeste de Minas (Unaí) 31 


