Sedese abre processo seletivo para 22 vagas
de diretores regionais
25 de Abril de 2019 , 14:55
Os
cand
idato
s
inter
essa
dos
em
conc
orrer
a
uma
das
22
vaga
s de
diret
ores
regio
nais
da
Secr
etari
a de
Esta
do de Desenvolvimento Social (Sedese) têm até o próximo dia 6 de maio para se inscrever no
Programa Transforma Minas, lançado pelo Governo do Estado em março deste ano para a seleção de
profissionais qualificados mediante o mérito e competência.
Para concorrer ao cargo é necessário, entre outros requisitos, graduação em serviço social, psicologia,
gestão pública ou áreas afins, conhecimento sobre o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e
experiência (ou conhecimento) em rede de proteção social e de promoção de direitos. O salário é de
R$ 3.300.
As Diretorias Regionais da Sedese são de fundamental importância e referência para a efetivação de
políticas públicas e ações da secretaria em todo o Estado, contribuindo para a atuação organizada em
rede de proteção social e de promoção de direitos.
Os profissionais que desejam concorrer a uma das vagas nessas diretorias serão submetidos a três
etapas no processo seletivo, todas obrigatórias, sendo algumas eliminatórias: Análise curricular e
motivação (eliminatória), entrevista por competência e referência profissional (eliminatória) e
antecedentes criminais (não é eliminatória). Os candidatos classificados nessas fases do processo
poderão ainda ser submetidos a entrevista com autoridade competente da Sedese.
Os interessados devem ter também perfil de liderança, com boa capacidade de articulação
institucional. Além disso, boa comunicação verbal e escrita, sendo assertivo e transparente. As vagas
exigem ainda profissionais propensos a desafios e que sejam colaboradores, que tenham uma visão
sistêmica, sabendo administrar bem o tempo e solucionar problemas.
“O processo de seleção dos diretores regionais concretiza a proposta do governo de pautar a seleção

de seus profissionais por critérios técnicos. É um grande avanço para política de regionalização da
Sedese que passará a contar com profissionais qualificados para liderar o processo de indução das
políticas públicas de desenvolvimento social em todas as regiões de Minas Gerais”, enfatizou o
superintendente de Programas Especiais da Sedese, Henrique Oliveira Carvalho.
Benefícios
As vagas são para cargos comissionados em regime de contratação estatutário. Para uma dedicação
de 40 horas semanais, os selecionados terão direito a uma remuneração de R$ 3.300 por mês, além
de auxílio refeição de R$ 47,00 por dia útil trabalhado, férias e 13º salário proporcionais ao tempo
trabalhado e plano de saúde opcional com coparticipação. A dedicação será exclusiva, com exceção
de atividades de licenciatura.
As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. Os interessados devem acessar o site
www.mg.gov.br/transforma-minas. Posteriormente, devem clicar em “inscrições abertas” na aba
superior da página e, na sequência, em “Diretorias Regionais”, dentro da pasta da Secretaria de
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Mais informações e outras oportunidades
disponibilizadas pelo Estado também podem ser obtidas no site do Programa Transforma Minas.
Enviar para impressão

