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Diretor de Gestão e Tecnologia da Informação

O Governo de Minas Gerais selecionará profissional para atuar na Diretoria de Gestão de
Tecnologia da Informação, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad e será responsável por gerenciar, articular e
executar atividades concernentes a soluções tecnológicas no âmbito do Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema.

Escopo de atuação

Atribuições da posição

● Executar e manter a política de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC
do Sisema;

● Conferir, através de uma visão sistêmica dos serviços prestados, governança e
integração às atividades e soluções de TIC do Sisema.

● Gerenciar e executar, de forma estruturada, o planejamento das ações de TIC do
Sisema, articulando demandas da Semad, Instituto Mineiro de Gestão das Águas
- Igam, Instituto Estadual de Florestas - IEF e Fundação Estadual do Meio
Ambiente – Feam.

● Gerenciar a execução, conforme planejamento e política de TIC e disponibilidade
interna, atividades de desenvolvimento de novas soluções, manutenções
corretivas/evolutivas e suporte das já existentes.

● Apoiar o processo de análise de transformação digital, zelando pela otimização
de processos e acompanhando a definição de fluxos junto às áreas responsáveis.

● Assessorar as áreas demandantes na gestão técnica e no acompanhamento dos
projetos referentes à TIC, desde a concepção até a entrega final e suporte do
produto desenvolvido. Emitindo, quando necessário, parecer técnico prévio
quanto à utilização e aquisição de soluções de TIC.

● Viabilizar a integração e compatibilidade dos dados e aplicações, visando a
disponibilização de informações com segurança e qualidade para otimizar os
serviços prestados à sociedade e subsidiar de maneira mais eficiente os
processos de tomada de decisões estratégicas.
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● Coordenar, promover e gerir, em conjunto com a Diretoria de Infraestrutura e
Suporte em Tecnologia da Informação, a segurança da informação, a arquitetura
informacional e infraestrutura tecnológica e o desenvolvimento de sistemas
utilizados no Sisema, observados os critérios de confidencialidade, integridade e
disponibilidade dos dados, aplicações e sistemas;

● Assessorar na elaboração de termos de referência para embasar tecnicamente
todos os processos de contratação de softwares e hardwares do Sisema,
observando viabilidade técnica, custos e prazo de execução.

● Atuar como gestor de contratos de TI;

● Analisar a agregação de valor das demandas do Sisema, visando o melhor custo
benefício no uso dos recursos de TIC;

● Pesquisar e difundir diretrizes e soluções tecnológicas, com vistas à eficiência e
inovação constante.

● Gerir, conforme planejamento de TIC, fábricas de softwares contratadas.
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Projetos prioritários 

● Implementar novas soluções em TIC buscando a eficiência e inovação constante
dos processos do Sisema, dentre eles o novo Sistema de Licenciamento
Ambiental e o Sistema de Análise de Outorga;

● Garantir a manutenção corretiva/evolutiva e suporte dos diversos sistemas de
informação do Sisema;

● Integrar os serviços digitais prestados à sociedade pelo Sisema, com vistas à
otimização e simplificação dos processos.

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

● Instituição do Portal de Aplicações do Sisema, que visa integrar em um só
ambiente, todos os serviços prestados à sociedade pela SEMAD, IEF, IGAM e
FEAM;

● Finalização da implantação do Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA, bem
como sua futura sustentação;

● Implantação e aprimoramento do Sistema de Cadastro Único de usuários do
Sisema – CADU;

● Desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Registro de Categorias –
REC do Instituto Estadual de Florestas, bem como sua futura sustentação;

● Acompanhamento do Projeto Blockchain, o qual irá criar em parceria com o
Governo da Holanda e demais Secretarias do Estado de Minas Gerais uma
solução que, ancorada em tecnologia blockchain, será responsável pelo
monitoramento de florestas plantadas e gestão da cadeia de carvão.

Espera-se que o profissional tenha contribuído ao máximo para a otimização dos
processos via soluções tecnológicas integradas e eficientes, capazes de eliminar custos
à administração, desburocratizar e simplificar os serviços aos cidadãos, além de
estruturar informações para uma tomada de decisão estratégica mais eficiente.
Também é esperado que a unidade tenha processos internos de trabalho mais
estruturados, os quais permitam a proposição de atuação onde mais se necessita,
tornando a área mais proativa e menos reativa.
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Perfil Desejado

Conhecimento técnico em T.I, orientação para resultados, visão sistêmica, gestão de
equipes, visão integrada, relacionamento interpessoal, capacidade de tomada de
decisão, de disseminação de conhecimentos e lidar com desafios, facilidade para
comunicar, resiliente e colaborativo.

Pré-requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável 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);

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

● Ensino superior completo concluído há, no mínimo, 2 anos.
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Requisitos desejáveis

● Ensino superior completo concluído há, no mínimo, 2 anos, preferencialmente nas
áreas de gestão e/ou tecnologia da informação.

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

● Experiência profissional em cargos de liderança de equipes de, no mínimo, 2 anos;

● Experiência profissional no setor público estadual de, no mínimo, 2 anos;

● Experiência/conhecimento em gestão de processos;

● Experiência/conhecimento em gestão de projetos;

● Experiência/conhecimento em gestão de contratos;

● Formação especializada aplicável à área de TIC;

● Formação especializada aplicável à área de gestão;

Equipe

A equipe da Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação é composta por 12
pessoas, além de fábrica(s) de software formadas por equipes temporárias e devem ter
gerenciamento indireta.
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Informações da Secretaria de Estado 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.

Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

Germano Vieira

Clique aqui para acessar o site oficial da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais 
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Etapas do processo seletivo

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

● Inscrição

● Análise Curricular e Motivação (eliminatória)

● Teste de aderência (não é eliminatório)

● Entrevista por Competência (eliminatória)

● Antecedentes Criminais (não é 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: 23/09 a 27/09/19 (às 11:5, horário de Brasília)
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Mais Informações

Remuneração e benefícios

● Remuneração mensal: R$3.300,00 (DAD – 6)

● Ajuda de custo de até R$125,00 por dia útil trabalhado;

● Gratificação Temporária Estratégica – R$500,00 (GTED – 2)

● 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 de Belo Horizonte, na Cidade Administrativa
Tancredo Neves.

Clique aqui para se inscrever 
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http://www.selecao.mg.gov.br/

