
ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

ÓRGÃO Pág.

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA ...............................................................................................................................................02

AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER...............................................................................................................................................................04

AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO .....................................................................................................................04

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS.......................................................................................................................................................04

AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO- GOIÁS TURISMO...................................................................................................................................................................................................08

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS............................................................................................................................09

DEFENSORIA-GERAL DO ESTADO........................................................................................................................................................................................................................................................................10

DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL.....................................................................................................................................................................................................................................11

GOIÁS PREVIDÊNCIA -GOIÁSPREV.....................................................................................................................................................................................12

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS-IPASGO........................................................................................................................................................................................12

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS-JUCEG.....................................................................................................................................12

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO...............................................................................................................................................................................................13

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA....................................................................................... 13

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL...............................................................................................................................................................................................14

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA...............................................................................................................................................................................................15

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO...............................................................................................................................................................................................16

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA...............................................................................................................................................................................................17

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE...............................................................................................................................................................................................17

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES...............................................................................................................................................................................................18

SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E TRABALHO...............................................................................................................................................................................................19

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA...............................................................................................................................................................................................20

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA...............................................................................................................................................................................................21

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO...............................................................................................................................................................................................22

SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL..............................................................................26

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA...............................................................................................................................................................................................26

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS...............................................................................................................................................................................................27

VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DE GOIÁS...............................................................................................................................................................................................28

SUMÁRIO DO ANEXO

Página 1 de 28



ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar, orientar, supervisionar e controlar o transporte, sistema

telefônico, arquivo, reprografia, compras, patrimônios, limpeza,

vigilância, conservação, manutenção, protocolo, portaria, locação de

imóveis. Viabilizar a execução de obras, serviços e instalações,

organizar o tombamento dos bens e equipamentos adquiridos.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em gestão de processos, patrimônio, 

suprimentos e logística

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Itumbiara.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar no âmbito das unidades operacionais locais a execução das

atividades de defesa e vigilância sanitária animal e vegetal. Inspecionar,

classificar e certificar produtos e subprodutos bem como resíduos de

valor econômico. Cuidar da fiscalização de insumos de uso na

agropecuária e realizar inspeção sanitária e industrial. Assessorar na

promoção de intercâmbio com profissionais Médicos Veterinários e

Engenheiros Agrônomos, visando notificar a Agência da ocorrência de

enfermidades e pragas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional  em Gestão Pública, Planejamento, Legislação 

pertinente, Informática e outros.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica e Zootecnia.

LOTAÇÃO Anápolis.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar no âmbito das unidades operacionais locais a execução das

atividades de defesa e vigilância sanitária animal e vegetal. Inspecionar,

classificar e certificar produtos e subprodutos bem como resíduos de

valor econômico. Cuidar da fiscalização de insumos de uso na

agropecuária e realizar inspeção sanitária e industrial. Assessorar na

promoção de intercâmbio com profissionais Médicos Veterinários e

Engenheiros Agrônomos, visando notificar a Agência da ocorrência de

enfermidades e pragas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional  em Gestão Pública, Planejamento, Legislação 

pertinente, Informática e outros.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica e Zootecnia.

LOTAÇÃO Goianésia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar no âmbito das unidades operacionais locais a execução das

atividades de defesa e vigilância sanitária animal e vegetal. Inspecionar,

classificar e certificar produtos e subprodutos bem como resíduos de

valor econômico. Cuidar da fiscalização de insumos de uso na

agropecuária e realizar inspeção sanitária e industrial. Assessorar na

promoção de intercâmbio com profissionais Médicos Veterinários e

Engenheiros Agrônomos, visando notificar a Agência da ocorrência de

enfermidades e pragas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional  em Gestão Pública, Planejamento, Legislação 

pertinente, Informática e outros.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica e Zootecnia.

1.GERÊNCIA DE APOIO 

LOGÍSTICO E 

SUPRIMENTOS

01

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

2.GERÊNCIA REGIONAL 

PARANAÍBA/SEDE/ 

ITUMBIARA

01

3.GERÊNCIA REGIONAL RIO 

DAS 

ANTAS/SEDE/ANÁPOLIS

01

4.GERÊNCIA REGIONAL RIO 

DO PEIXE/SEDE/GOIANÉSIA
01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Palmeiras.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar no âmbito das unidades operacionais locais a execução das

atividades de defesa e vigilância sanitária animal e vegetal. Inspecionar,

classificar e certificar produtos e subprodutos bem como resíduos de

valor econômico. Cuidar da fiscalização de insumos de uso na

agropecuária e realizar inspeção sanitária e industrial. Assessorar na

promoção de intercâmbio com profissionais Médicos Veterinários e

Engenheiros Agrônomos, visando notificar a Agência da ocorrência de

enfermidades e pragas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional  em Gestão Pública, Planejamento, Legislação 

pertinente, Informática e outros.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica e Zootecnia.

LOTAÇÃO Luziânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar no âmbito das unidades operacionais locais a execução das

atividades de defesa e vigilância sanitária animal e vegetal. Inspecionar,

classificar e certificar produtos e subprodutos bem como resíduos de

valor econômico. Cuidar da fiscalização de insumos de uso na

agropecuária e realizar inspeção sanitária e industrial. Assessorar na

promoção de intercâmbio com profissionais Médicos Veterinários e

Engenheiros Agrônomos, visando notificar a Agência da ocorrência de

enfermidades e pragas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional  em Gestão Pública, Planejamento, Legislação 

pertinente, Informática e outros.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica e Zootecnia.

LOTAÇÃO Uruaçu.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar no âmbito das unidades operacionais locais a execução das

atividades de defesa e vigilância sanitária animal e vegetal. Inspecionar,

classificar e certificar produtos e subprodutos bem como resíduos de

valor econômico. Cuidar da fiscalização de insumos de uso na

agropecuária e realizar inspeção sanitária e industrial. Assessorar na

promoção de intercâmbio com profissionais Médicos Veterinários e

Engenheiros Agrônomos, visando notificar a Agência da ocorrência de

enfermidades e pragas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional  em Gestão Pública, Planejamento, Legislação 

pertinente, Informática e outros.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica e Zootecnia.

5.GERÊNCIA REGIONAL RIO 

DOS BOIS/SDE/PALMEIRAS
01

6.GERÊNCIA REGIONAL RIO 

SÃO BARTOLOMEU/SEDE/ 

LUZIÂNIA

01

7.GERÊNCIA REGIONAL 

SERRA DA 

MESA/SEDE/URUAÇU

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Proceder à Abertura de Procedimentos Licitatórios, em todas as

modalidades no âmbito da AGEL; Elaborar minutas de Editais e

Contratos; Atos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, para análise

jurídica; Manifestar-se sobre recursos interpostos pelos licitantes;

Analisar e julgar os documentos de habilitação e propostas relativas aos

procedimentos licitatórios; Prestar informações e responsabilizar-se

pelos atos praticados perante os Órgãos de Controle, tais

como:Tribunal de Contas da União e do Estado.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Conhecimento/experiência profissional relacionada com a legislação

aplicável às Licitações e Contratos, Lei Federal nº. 8.666/93 e

10.520/2002; Experiência profissional na condução de procedimentos

licitatórios, bem como procedimentos destinados às dispensas e

inexigibilidades de licitação. Possuir cursos complementares de:

* Formação e capacitação de pregoeiros – pregão presencial /

eletrônico;

* Aquisições sobre a égide da Lei 8.666/93.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Administração, Gestão Pública ou Direito.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
Planejar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades de

comunicação da AGR.
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional na área de comunicação.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Comunicação Social com habilitação em Jornalismo.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Promover a elaboração, desenvolvimento e acompanhamento da

programação das receitas da AGETOP; supervisionar todos os contratos

e convênios de diversas fontes de arrecadação firmados com órgãos

públicos, empresas estatais e iniciativa privada; acompanhar

periodicamente a vigência dos contratos e convênios firmados para

revalidação em tempo hábil; gerenciar a conferência dos valores

depositados nas redes bancárias, confrontando-as com os contratos e

convênios firmados; supervisionar os arquivos eletrônicos recebidos

pelas redes bancárias e repasses estatais; acompanhar a execução

financeira dos contratos e convênios firmados, inscrevendo na dívida

ativa os inadimplentes; propor a instauração de procedimento

administrativo nos contratos e convênios das diversas fontes de

arrecadação; gerenciar a emissão de guias e recolhimento de receitas

diversas e retenções tributárias; propor melhorias para potencializar a

arrecadação do órgão; prestar informações e emitir relatórios relativos

à sua área de atuação; e outras atividades correlatas designadas pelo

Diretor de Finanças.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em gerenciamento e execução financeira.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Administração, Análise de Sistemas ou Economia.

1.GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

1.GERÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO
01

AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

1.GERÊNCIA DE 

ARRECADAÇÃO

AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER

01

01

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Gerenciar vistoria/monitoramento das obras da AGETOP; Coordenar e

elaboração e acompanhamento de estudos ambientais; levantar

passivos ambientais; Prestar assessoria à Diretoria de Estudos e

Projetos em assuntos relacionados ao meio ambiente; Sugerir e

acompanhar processos de licenciamento ambiental juntos aos órgãos

competentes; Elaborar e implantar projetos de educação ambiental na

AGETOP; Sugerir medidas mitigadoras para obras da AGETOP, no

âmbito da legislação ambiental vigente; Acompanhar o componente

ambiental de programas de financiamento internacional da AGETOP;

Desempenhar outras ações correlatas designadas pela Diretoria de

Estudos e Projetos.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em gerenciamento,  gestão e acompanhamento de 

processos, programas, projetos e contratos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Elaborar, atualizar e publicar as tabelas de custos unitários de obras da

AGETOP; Elaborar os orçamentos que orientam os certames licitatórios

das obras; Realizar os cálculos de revisões e reajustes contratuais das

obras em andamento; Realizar as estimativas de custos para o

macroplanejamento da agência; Produzir relatórios gerenciais

contendo referenciais de custo de obras padronizadas pela AGETOP

(escolas, hospitais, rodovias, obras de arte especiais etc); Pesquisar

índices de produtividade de mão-de-obra e consumos de materias e

demais insumos, a fim de manter o banco de composições de custos

sempre atualizado; Normatizar os métodos adotados para realização de 

todas as suas atividades; Outras atividades correlatas designadas pelo

Diretor de Estudos e Projetos.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em elaboração de orçamentos de obras civis, comprovado 

através de ART devidamente registrado no CREA;  em elaboração de 

orçamentos de obras rodoviárias (pavimentação, terraplanagem ou 

obras de terra), comprovado através de ART devidamente registrado no 

CREA;  em elaboração de orçamentos de obras de artes especiais 

(bueiros, viadutos, pontes ou alargamento de pontes) comprovado 

através de ART devidamente registrado no CREA; em elaboração de 

orçamentos de obras aeroportuários (aeroportos ou aeródromos), 

comprovado através de ART devidamente registrado no CREA.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Engenharia Civil, devidamente registrado no órgão de classe.

3.GERÊNCIA DE CUSTOS E 

ORÇAMENTOS
01

2.GERÊNCIA DE CONTROLE 

DE AÇÕES AMBIENTAIS DE 

OBRAS

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Aprimorar os serviços de aquisições de suprimentos; Coordenar a

elaboração de orçamentos estimativos, com o objetivo de instruir

processos de aquisição de materiais, de modo a facilitar a avaliação e

tomada de decisão da Diretoria; Gerir o cadastro eletrônico de

Materiais, com suas especificações técnicas correspondentes, visando o

controle efetivo das características dos bens requisitados, adquiridos e

distribuídos às diversas áreas da Agência; Efetuar balanços periódicos

dos estoques de materiais; Controlar o ingresso de materiais

adquiridos, estoques e sua distribuição, assim como elaborar e fornecer

relatórios relativos a estes procedimentos, à diretoria e aos órgãos

oficiais de fiscalização; Catalogar e especificar todo o patrimônio móvel

e imóvel desta Agência; Coordenar os procedimentos referentes à

guarda e estocagem, em almozarifado fos materiais adquiridos por esta

agência; Zelar e controlar o patrimônio móvel e imóvel desta agência;

Outras atividades correlatas designadas pelo Diretor de Gestão e

Planejamento.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em gerenciamento, em procedimento licitatório, em gestão 

e acompanhamente de processos, programas, projetos e contratos. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito ou Administração de Empresas.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar os contratos de serviços de manutenção, restauração e

reabilitação de obras rodoviárias, emissão dos termos de recebimento

e dos atestados de acervo técnicos. Acompanhar rajustes contratuais.

Monitorar, atualizar e arquivar dados dos serviços de manutenção e

restauração das obras rodoviárias, de artes especiais, correntes e

complementares. Processar e conferir as medições e reajustes,

emitindo Ordens de Serviços (início, reinicio e paralisação), termos de

recebimento de obras, Atestados de Acervos Técnicos, Designação de

Fiscais e Calcular reajustes para elaboração de Aditivos. Autuar os

procedimentos licitatórios e coordenar a instrução do processo. 

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em gerenciamento, em medição e controle de obras 

rodiviárias e obras e serviços de engenharia rodoviária.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Administração ou Engenharia Civil.

4.GERÊNCIA DE MATERIAIS 

E PATRIMÔNO
01

5.GERÊNCIA DE MEDIÇÃO E 

MONITORAMENTO 
01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Gerenciar a fiscalização das obras civis, tais como: serviços de

construção, ampliação, reforma, conclusão, adequações e

complementações; Coordenar e orientar os gestores visando a perfeita

execução dos serviços; Gerenciar os gestores de contratos quanto à

análise dos contratos das obras, detectando com antecedência sobre a

necessidade de serviços adicionais para que seja solicitada a devida

autorização; Administrar contratos quando à qualidade de execução,

custo, prazo, procurando fazer e introduzir soluções compatíveis com o

orçamento e especificação de modo a atingir os objetivos contratados;

Conferir implantação, locação, dimensões físicas da obra, bem como o

acompanhamento tecnológico dos materiais e serviços; Fazer as

medições mensais dos serviços executados; Executar vistoria detalhada

nas obras, fazendo os testes necessários e solicitando os reparos dos

defeitos ou danos porventura encontrados, visando a emissão de

Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo;

Outras correlatas designadas pelo Diretor de Obras Civis.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em gerenciamento, em fiscalização e/ou execução de obras 

civil pública, em gestão e acompanhamento de processos, programas, 

projetos , contratos e procedimento licitatório.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Engenharia Civil, devidamente registrado no órgão de classe.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Gerenciar a fiscalização das obras civis tais como serviços de

construção, ampliação, reforma, conclusão, adequações e

complementações; Coordenar e orientar os gestores visando a perfeita

execução dos serviços; Gerenciar os gestores de contratos quanto à

análise dos contratos das obras, detectando com antecedência sobre a

necessidade de serviços adicionais para que seja solicitada a devida

autorização; Administrar contratos quando à qualidade de execução,

custo, prazo, procurando fazer e introduzir soluções compatíveis com o

orçamento e especificação de modo a atingir os objetivos contratados;

Conferir implantação, locação, dimensões físicas da obra, bem como o

acompanhamento tecnológico dos materiais e serviços; Fazer as

medições mensais dos serviços executados; Executar vistoria detalhada

nas obras, fazendo os testes necessários e solicitando os reparos dos

defeitos ou danos porventura encontrados, visando a emissão de

Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo;

Outras correlatas designadas pelo Diretor de Obras Civis.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em gerenciamento, em fiscalização e/ou execução de obras 

civil pública, em gestão e acompanhamento de processos, programas, 

projetos e contratos e em procedimento licitatório.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Engenharia Civil, devidamente registrado no órgão de classe.

6.GERÊNCIA DE OBRAS 

CIVIS DA SAÚDE 
01

7.GERÊNCIA DE OBRAS 

CIVIS DA SEGURANÇA 

PÚBLICA

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Elaborar e acompanhamento de projetos para captação de recursos

para o Estado de Goiás; Elaborar os planos de trabalho relativos aos

projetos, bem como o gerenciamento financeiro dos

programas/projetos (BIRD, BNDES etc); Preparar a documentação a ser

encaminhada às entidades conveniadas para análises e aprovações;

Receber a prestação de informações dos auditores internos e externos

da AGETOP e das entidades conveniadas; Organizar os documentos,

controles e prestações de conta junto às entidades conveniadas e a

AGETOP; Elaborar as solicitações de desembolso junto às entidades

conveniadas; Gerenciar a prestação de contas por meio das

Declarações de Gastos efetuados - SOES e folha de Resumo; Viabilizar

os registros de documentos fiscais no SGF-Sistema de Gerenciamento

Financeiro da AGETOP, das despesas dos programas de financiamentos;

Acompanhar e alimentar os sistemas informatizados da AGETOP que

dão suporte aos relatórios físico-financeiros exigidos pela entidades

conveniadas; Conservar e guardar todas as informações dos programas

de financiamento da AGETOP; Outras atividades corrrelatas designadas

pelo Diretor de Estudos e Projetos.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em gerenciamento, na área de planejamento de projetos e

ações/ obras públicas , na área de captação de recursos e

acompanhamento e controle de execução de programas específicos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Administração de Empresas ou Engenharia com Pós-graduação.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Elaboração das propostas de programação anual de atividades do

PRODETUR; preparação dos instrumentos formais de envolvimento dos

OEx (convênios e similares); operacionalização do monitoramento da

execução física e financeira de cada uma das ações programadas.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

_

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito com inscrição na OAB.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar a movimentação de servidores, identificação funcional,

elaborar folha de pagamento, controlar registros de frequências, férias,

licenças, verificar sobre direitos e deveres dos servidores, manter a

organização dos documentos.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em gestão de pessoas com conhecimento da

Lei nº 10.460/88.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Curso superior  na área de Ciências Humanas.

1.GERÊNCIA DE GESTÃO E 

MONITORAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO- GOIÁS TURISMO

01

8.GERÊNCIA DE 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
01

2.GERÊNCIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS
01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
Promover, divulgar e agregar valor ao turismo do Estado de Goiás, no

âmbito estadual, nacional e internacional.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Conhecimento turístico. Criação e desenvolvimento de campanhas

publicitárias segmentadas. Direção de arte. Estudo mercadológico para

aplicação nas artes publicitárias voltadas ao turismo. Conhecimento

gráfico, para acompanhar a triagem do material impresso.

Conhecimento de mídia social e virtual. Gestor de planejamento

estratégico de marketing.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Propaganda e Marketing.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Elaborar, executar, monitorar e avaliar os programas, ações, metas e

indicadores das unidades organizacionais da Goiás Turismo, bem como

acompanhar o cumprimento da programação das atividades e dos

projetos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), LDO e PPA.

Gerenciar os procedimentos de Execução Orçamentária e Financeira do

órgão, bem como gerir o sistema Contábil e de retenção de impostos.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em execução Orçamentária e Financeira, Orçamento

Público (PPA/LOA/LDO), Contabilidade, Planejamento e gerenciamento,

Licitações (Lei 8.666/93 e Pregões). Curso de Pregoeiro (desejável).

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Ciências

Econômicas.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar as atividades de análise de estudos, planos e projetos do

PRODETUR GOIÁS; supervisionar tecnicamente a implantação das

ações do PRODETUR GOIÁS.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Com experiência na área ambiental e turística; formulação e execução

de projetos ambientais e turísticos e desenvolvimento sustentável;

Coordenação de implementação de programas/projetos financiados

com recursos de origem externa (BID, Banco Mundial etc).

FORMAÇÃO ACADÊMICA Doutorado em Geografia.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Desempenho de atividades de gestão administrativa e de logística bem

como assessorar o Comando Geral em questões relativas à suas

competências.
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O candidato dever ser Coronel da ativa do Quadro de Oficiais de

Comando – QOC do Corpo de Bombeiros Militar.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Formação de Oficiais.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Desempenho de atividades de gestão administrativa e de saúde bem

como assessorar o Comando Geral em questões relativas à suas

competências.
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O candidato dever ser Coronel da ativa do Quadro de Oficiais da Saúde

– QOS do Corpo de Bombeiros Militar.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Medicina ou Odontologia.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

1.COMANDO DE APOIO 

LOGÍSTICO
01

01

4.GERÊNCIA DE 

PLANEJAMENTO E 

FINANÇAS

01

5.GERÊNCIA TÉCNICA

2.COMANDO DE SAÚDE 01

3.GERÊNCIA DE 

MARKETING
01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Realizar fiscalizações, inspeções e correições permanentes, sobre as

atribuições dos membros da Defensoria Pública e seus servidores e as

funções institucionais, para verificar se estão sendo desenvolvidas em

conformidade com os seus princípios, competências e exigências legais,

bem como o cumprimento, normalidade e qualidade da atuação.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional na área jurídica e integrar a carreira de

Defensor Público, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei Complementar nº

51/2005.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito com inscrição na OAB.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
Coordenar os atendimentos, ações e demais atividades na área cível

desenvolvidas pela Defensoria Pública.
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional na área jurídica (cível) e integrar carreira de

Defensor Público, nos termos do art. 12, § único, da Lei Complementar

nº 51/2005.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito com inscrição na OAB.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
Coordenar os atendimentos, ações e demais atividades na área criminal

desenvolvidas pela Defensoria Pública.
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional na área jurídica (criminal) e integrar a carreira

de Defensor Público, nos termos do art. 12, § único, da Lei

Complementar nº 51/2005.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito com inscrição na OAB.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
Coordenar os atendimentos, ações e demais atividades na área de

execução penal desenvolvidas pela Defensoria Pública.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional na área jurídica (execução penal) e integrar a

carreira de Defensor Público, nos termos do art. 12, § único, da Lei

Complementar nº 51/2005.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito com inscrição na OAB.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar, elaborar e fiscalizar o registro de controle de pessoal,

frequência, férias, capacitação, folha de pagamento. Formular e

executar o programa de saúde ocupacional, coordenar a política de

desenvolvimento de pessoas.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em Gestão de Pessoas. Conhecimento do

sistema RH-NET.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Administração, Ciências Contábeis, Psicologia ou Gestão de Pessoas .

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
Coordenar as atividades de elaboração orçamentária, programação

financeira e de execução orçamentária.
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência na àrea financeira. Domínio no manuseio e operação do

sistemas financeiro e orçamentário SIOFI-NET.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Administração ou Ciências Contábeis, com curso de especialização na

área financeira.

DEFENSORIA-GERAL DO ESTADO

1.GERÊNCIA DA 

CORREGEDORIA GERAL
01

4.GERÊNCIA DA EXECUÇÃO 

PENAL
01

5.GERÊNCIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS
01

6.GERÊNCIA DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO E 

FINANÇAS

01

2.GERÊNCIA DA 

DEFENSORIA CIVIL
01

3.GERÊNCIA DA 

DEFENSORIA CRIMINAL
01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO

FORMOSA. Os candidatos aprovados às vagas das Delegacias Regionais

de Polícia Civil terão suas lotações definidas pelo Delegado-Geral da

Polícia Civil após o resultado das entrevistas.

ATRIBUIÇÕES Coordenar e desenvolver as atividades pertinentes ao cargo.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O Candidato deve Ser ocupante do Cargo de Delegado de Polícia.

Possuir curso de Segurança Pública ou congênere. Ter no mínimo 03

(três) anos de experiência na coordenação e comando de unidades

operativas.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

LOTAÇÃO

GOIANÉSIA. Os candidatos aprovados às vagas das Delegacias Regionais

de Polícia Civil terão suas lotações definidas pelo Delegado-Geral da

Polícia Civil após o resultado das entrevistas.

ATRIBUIÇÕES Coordenar e desenvolver as atividades pertinentes ao cargo.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Cargo de Delegado de Polícia. Possuir curso de Segurança Pública ou

congênere. Ter no mínimo 03 (três) anos de experiência na

coordenação e comando de unidades operativas.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

LOTAÇÃO

LUZIÂNIA. Os candidatos aprovados às vagas das Delegacias Regionais

de Polícia Civil terão suas lotações definidas pelo Delegado-Geral da

Polícia Civil após o resultado das entrevistas.

ATRIBUIÇÕES Coordenar e desenvolver as atividades pertinentes ao cargo.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O Candidato deve Ser ocupante do Cargo de Delegado de Polícia.

Possuir curso de Segurança Pública ou congênere. Ter no mínimo 03

(três) anos de experiência na coordenação e comando de unidades

operativas.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

LOTAÇÃO

ITUMBIARA. Os candidatos aprovados às vagas das Delegacias

Regionais de Polícia Civil terão suas lotações definidas pelo Delegado-

Geral da Polícia Civil após o resultado das entrevistas.

ATRIBUIÇÕES Coordenar e desenvolver as atividades pertinentes ao cargo.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O Candidato deve Ser ocupante do Cargo de Delegado de Polícia.

Possuir curso de Segurança Pública ou congênere. Ter no mínimo 03

(três) anos de experiência na coordenação e comando de unidades

operativas.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES Coordenar e desenvolver as atividades pertinentes ao cargo.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Ser ocupante do Cargo de Delegado de   Polícia de Classe Especial.

Experiência profissional administrativa (Direção, Superintendente,

Gerente, Delegado Regional).

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

01

4.6º DELEGACIA REGIONAL 

DE POLÍCIA DE ITUMBIARA
01

5.GERÊNCIA DE DE 

PLANEJAMENTO 

OPERACIONAL

01

DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

1.11º DELEGACIA 

REGIONAL DE POLÍCIA DE 

FORMOSA

01

2.15ª DELEGACIA 

REGIONAL DE POLÍCIA DE 

GOIANÉSIA

01

3.5º DELEGACIA REGIONAL 

DE POLÍCIA DE LUZIÂNIA
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Promover inclusão, exclusão e alteração de aposentadorias, pensões

por morte e alimentícia, isenções de imposto de renda e de

contribuição previdenciária; efetuar cálculos e pagamentos de

diferenças de aposentadorias, óbitos, pensões, enquadramentos e

decisões judiciais; realizar exclusões por óbito, bloqueios e

desbloqueios relativos ao cadastramento previdenciário; efetivar

enquadramentos em Planos de Cargos e Remuneração; elaborar

declarações acerca de vencimentos, reajustes, descontos,

aposentadorias, aberturas de conta de aposentadoria e pensão por

morte; promover autuação de processos de auditoria previdenciária

relativos a valores recebidos indevidamente, inclusive após o óbito;

atender ao Tribunal de Contas do Estado e Procuradoria-Geral; efetivar

o cumprimento de decisões judiciais.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional profissional em sistema de folha de

pagamento de ativos, inativos e pensionistas; conhecimentos

específicos em sistema Gprev/GOIASPREV, RHNet, RPPS (Regime

Próprio de Previdência dos Servidores Públicos) e em RPPM (Regime

Próprio de Previdência dos Militares); noções básicas sobre equilíbrio

financeiro e atuarial do custeio dos benefícios.

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Promover, estimular e acompanhar projetos e medidas de caráter

preventivo à saúde dos usuários e de colaboradores do Ipasgo. Realizar

campanhas que visem hábitos saudáveis. Avaliar relatórios anuais, bem

como definir e acompanhar indicadores de resultados relativos aos

programas de saúde.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em desenvolvimento de projetos voltados para as áreas de

prevenção à saúde.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Medicina, Odontologia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia,

Nutrição. Psicologia ou Serviço Social.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Assessoramento à Presidência na solução de problemas de ordem

administrativa e técnica (Registro Mercantil). Elaboração de todos os

expedientes da presidência, inclusive relatar os processos do Registro

Mercantil e processos da área administrativa. Supervisionar o

andamento dos processos de ordem administrativa, bem como o

cumprimento de prazos. Organizar, encaminhar e arquivar os

documentos recebidos pela presidência e outras.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Conhecimentos em legislação do Registro Mercantil e Procedimentos

relativos à recursos cabíveis no Registro Mercantil, bem como

conhecimentos em procedimentos licitatórios, financeiros e

orçamentários da Administração Pública. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

1.GERÊNCIA DE AÇÃO 

PREVENTIVA
01

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS-JUCEG

1.GERÊNCIA DE APOIO 

INSTITUCIONAL
01

GOIÁS PREVIDÊNCIA -GOIÁSPREV

1.GERÊNCIA DA FOLHA DE 

PAGAMENTO DE INATIVOS 

E PENSIONISTAS

01

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS-IPASGO

Página 12 de 28



ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O candidato deve possuir o cargo de Procurador do Estado.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

LOTAÇÃO

CIDADE DE GOIÁS, FORMOSA, GOIANÉSIA, ITUMBIARA, LUZIÂNIA,

MORRINHOS, RIALMA . Os candidatos aprovados às vagas das

Gerências de Procuradoria Regionais terão suas lotações definidas pelo

Procurador-Geral do Estado.

ATRIBUIÇÕES

Patrocinar em juízo os interesses da Administração Pública, nas causas

que tramitem perante as comarcas com sede no território da respectiva

circunscrição, observada a orientação geral adotada pelas

procuradorias especializadas relativamente à matéria discutida; atuar,

em articulação com as procuradorias especializadas, em processos de

sua competência específica; exercer a representação da Procuradoria-

Geral no âmbito da sua circunscrição, sem prejuízo da competência do

Procurador-Geral do Estado; articular-se com os órgãos de atuação da

Secretaria de Estado da Fazenda, na circunscrição.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O candidato deve possuir o cargo de Procurador do Estado.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O candidato deve possuir o cargo de Procurador do Estado.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O candidato deve possuir o cargo de Procurador do Estado.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Elaborar PPA e a execução orçamentária e financeira. Coordenar atos

administrativos e o pagamento da folha dos custodiados, bem como o

pecúlio. 
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Ser ocupante do cargo efetivo de Agente de Segurança Prisional,

conforme preconiza o Art. 9º da Lei nº 17.090/2010. Com experiência

na área contábil e financeira.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

1.GERÊNCIA DE AÇÕES DE 

SERVIDORES 

ESTATUTÁRIOS CIVIS E 

MILITARES

01

4.GERÊNCIA DO NÚCLEO 

DE APOIO TÉCNICO
01

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA

1.GERÊNCIA DE FINANÇAS 01

2.GERÊNCIA DE 

PROCURADORIA REGIONAL
07

3.GERÊNCIA DO 

CONTENCIOSO 

TRIBUTÁRIO

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Avaliação da adequação das ações institucionais, com objetivos

estratégicos, estratégias e iniciativas afins em projetos de execução,

bem como realização de acompanhamento, monitoramento e revisão

do plano estratégico; Exercício das funções de inteligência estratégica,

escritório de processos e projetos; Administração dos serviços de

limpeza e vigilância; Provimento e manutenção das instalações físicas;

Planejamento e contratação de serviços logísticos e administração da

sua prestação; Gerenciamento e execução dos serviços de protocolo e

arquivo setorial da entidade; Coordenação do registro e da

manutenção dos bens patrimoniais, móveis e imóveis, excetuando-se

os equipamentos de informática e transportes.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Ser ocupante do cargo efetivo de Agente de Segurança Prisional,

conforme preconiza o Art. 9º da Lei nº 17.090/2010; Possuir

experiência em elaboração de projetos, planejamento administrativo e

estratégico.
FORMAÇÃO ACADÊMICA

LOTAÇÃO Rio Verde.

ATRIBUIÇÕES

Observar as normas, diretrizes, ordens e determinações das Diretorias

Setoriais no tocante à área de competência; Cumprir as ordens e

orientações da Diretoria do Sistema de Execução Penal com vistas à

uniformização de procedimentos, à execução das políticas públicas do

sistema prisional e à observância dos direitos humanos; Planejar e

organizar as atividades quanto às políticas a serem adotadas em cada

Unidade Prisional que a compõem; Orientar o pessoal das Unidades

Prisionais quanto aos procedimentos a serem executados, com o fito de

cumprir os trabalhos e objetivos do sistema penitenciário; Elaborar

Portarias para dar início às sindicâncias, com o fito de buscar elucidar

fatos ocorridos nas Unidades Prisionais; Auxiliar na implantação de

projetos nas Unidades Prisionais, bem como, acompanhá-los e avaliá-

los; Avaliar as atividades das Unidades Prisionais, realizando junto às

mesmas, estudos e fixando prioridades, especialmente para a

consecução de planos, programas e projetos, exercendo controle de

sua execução; Realizar lotação, permuta e transferência de servidores

no âmbito da Unidade Prisional.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Ser ocupante do cargo efetivo de Agente de Segurança Prisional,

conforme preconiza o Art. 9º da Lei nº 17.090/2010.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia, Serviços Sociais (Art. 75

da Lei nº 7.210/84), ou graduação na área de Gestão Prisional, com

especialização na área de Gestão do Sistema de Execução Penal.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS
FORMAÇÃO ACADÊMICA _

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

1.GERÊNCIA DE APOIO A 

EVENTOS
01

2.GERÊNCIA DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO
01

3.GERÊNCIA REGIONAL 

PRISIONAL SUDOESTE
01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar as atividades de elaboração e distribuição de

correspondência social do Governador do Estado e de manutenção do

Cadastro de Autoridades e do banco de dados e informações de

interesse do Gabinete do Governador.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS
FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
Coordenar as atividades de acompanhamento, monitoramento,

fiscalização e avaliação da execução e dos resultados dos convênios. 

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS
FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar as atividades de cadastramento dos movimentos sociais do

Estado de Goiás e de promoção dos projetos de demandas sociais;

Coordenar e alimentar o sistema de informática próprio do GGIMS.;

Manter Atualizado o Site e Redes Sociais do GGIMS.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em gestão de projetos e em tecnologia da

Informação, principalmente em sistema.

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Implantar o Sistema Estadual de Museus do Estado de Goiás;

Programar e instalar o Fórum Estadual de Museus; Criar e implantar a

estrutura operacional e administrativa dos museus e galerias

subordinados à SPHA; Elaborar o regimento interno dos museus da

SECULT; Coordenar e supervisionar a implementação dos Planos

Museológicos dos museus da SECULT;Implantar programa permanente

de capacitação na área museológica, atendendo as unidades da

SECULT, e as instituições pertencentes aos municípios, em parcerias

com o IBRAM e a sociedade civil; Promover a politica estadual das Artes

Plásticas e Visuais; Dar continuidade ao mapeamento dos museus,

galerias e centros culturais e de memória instalados no território

goiano; Elaborar e zelar pela aplicabilidade da política estadual de

museus, em consonância com as diretrizes emanadas do Fórum

Estadual de Museus, do Sistema Estadual de Museus, IBRAM e em

conjunto comas unidades: 1.Galeria de Artes Frei Confaloni; 2. Galeria

de Artes Sebastião dos Reis; 3.MUZA;4. MPL; 5. MFPR; 6. Palácio Conde

dos Arcos; 7. MIS|GO.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

3.GERÊNCIA DE 

MONITORAMENTO
01

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

1.GERÊNCIA DE MUSEUS E 

GALERIAS
01

2.GERÊNCIA DE CADASTRO 

E CONTROLE
01

4.GERÊNCIA DE 

ARTICULAÇÃO E DE 

PROJETOS

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Museologia ou, graduação em áreas afins com especialização em

Museologia ou Gestão do Patrimônio Cultural, ou Mestrado em

Museologia ou Gestão do Patrimônio Cultural.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Formular e acompanhar a execução da política pedagógica das escolas

em período integral no que se referem aos desenhos curriculares,

programas de ensino, regimento escolar, código de ética, sistema de

avaliação escolar, avaliação de entrada dos estudantes e posterior

nivelamento dos conteúdos, consolidação dos resultados de

aprendizagem, dentre outros; Formular e implementar os planos de

formação continuada das equipes da Escolas e áreas correlatas da SEE,

quer diretamente, quer pela interação com outros setores da Secretaria

de Educação; Fomentar a produção de material estruturado, bem

como a sistematização de soluções de caráter pedagógico identificadas

nas escolas; Formular e executar os programas relativos às inovações

pedagógicas, a saber: Tecnologia Gestão Educacional, Protagonismo

Juvenil e Projeto de Vida; Acompanhar e analisar os resultados obtidos

pelas Escolas identificando as revisões necessárias para sustentar a

consolidação e perpetuação do Programa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em gestão em programa de ensino médio integral e gestão

no âmbito da SEDUC.

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Gerenciar o Programa de Tutoria Pedagógica da Secretaria de Estado da 

Educação, coordenando a equipe de Assessores/ Formadores, Diretores

e Tutores Pedagógicos das Subsecretarias Regionais de Educação;

planejar, organizar e desenvolver Programa Estadual de Formação e

capacitação dos Assessores, Diretores e Tutores Pedagógicos das

Subsecretarias Regionais de Educação; Assessorar, acompanhar e

avaliar o trabalho de Tutoria Pedagógica da Rede Estadual.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em Gerenciamento de equipes de trabalho em

âmbito pedagógico; em Coordenar Programas/Projetos em rede. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Licenciatura Plena e Pós-Graduação em Educação, preferencialmente

na área de Gestão.

1.GERÊNCIA DE MUSEUS E 

GALERIAS
01

2.GERÊNCIA DE TUTORIA 

PEDAGÓGICA
01

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

1.GERÊNCIA DE APOIO 

PEDAGÓGICO E 

PLANEJAMENTO

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Planejar com as Áreas da SEE todos os processos e rotinas

administrativas e operacionais das Escolas e administrar os regimes

exclusivos referentes às Escolas do Programa; Definir e coordenar

processo de monitoramento e acompanhamento da gestão das Escolas,

prevendo e aportando os recursos necessários para tal; Orientar a

elaboração dos Planos de Ação das Escolas e o efetivo desdobramento

em Programas de Ação; Consolidar os resultados obtidos pelas Escolas,

divulgar e promover a efetiva revisão em conjunto com a equipe de

acompanhamento e as Áreas da SEE; Sistematizar o processo de gestão

e operação das Escolas com vistas a orientar a expansão do novo

modelo para o restante da rede; Elaborar e acompanhar a execução do

orçamento financeiro do Programa; Assegurar o cumprimento das

metas estabelecidas com referência à construção e reforma de escolas

e disponibilização de toda sua infraestrutura pedagógica, quer

diretamente, quer pela interação com outros setores da SEE; Assegurar

a oferta de serviços de apoio quer diretamente, quer pela interação

com outros setores da Secretaria de Educação; Coordenar a logística

necessária para a operação da Gerência do Programa quanto à visita às

Escolas, as formações, o apoio aos parceiros etc.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em gestão em programa de ensino médio integral e em

gestão no âmbito da Secretaria de Estado da Educação.

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Acompanhar as atualizações e as modificações relativas a

contabilidade, manter atualizado o Plano de Contas Único visando

sempre adequá-lo à legislação e a técnica contábil vigente, propor

melhorias no Sistema Contabil e promover suas integração aos

Sistemas Cooporativos Estaduais.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiêcia profissional nas áreas de finanças públicas e infomática.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Ciências Contabeis com inscrição do CRC.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Ser auditor-Fiscal da Receita Estadual e contar com mais de 1095 (mil e

noventa e cinco) dia de efetivo exercício na respectiva carreira ( art.36,

IV e parágrafo único da Lei nº 13.266/98). Experiência comprovada na

área de orientação tributária.

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS
FORMAÇÃO ACADÊMICA

3.GERÊNCIA 

PLANEJAMENTO E APOIO 

ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO

01

2.GERÊNCIA DE 

ORIENTAÇÃO TRIBUTÁRIA
01

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

1.GERÊNCIA DE 

CONTRATOS E CONVÊNIOS
01

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1.GERÊNCIA DE INOVAÇÃO 

CONTÁBIL
01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia com disponibilidade para viagens.

ATRIBUIÇÕES
Planejar, implantar, coordenar e avaliar as políticas e programas para

segmentos populacionais específicos.
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em Políticas Públicas de Saúde com

conhecimento em gestão e legislação do Sistema Único de Saúde (SUS).

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Assistência Social, Biomedicina Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,

Fonaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia ou Terapia

Ocupacional e/ou pós-graduação em Saúde Pública, DST/AIDS, Saúde

do idoso ou outras áreas/programas destinados à populações especiais.

LOTAÇÃO Posse.

ATRIBUIÇÕES
Coordenar todas as ações de SES e do SUS no âmbito regional e

representar o Secretário em seus impedimentos na região.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em Politicas Públicas de Saúde e conhecimento

sobre legislação do Sistema Único de Saúde; disponibilidade para

realização de viagens; elaboração projetos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Apoiar os municípios goianos em relação ao desenvolvimento,

implantação, revisão e execução de seus planos diretores; criar

mecanismos para a requalificação dos espaços urbanos; elaborar a

base de informações do macrozoneamento.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em Planejamento Urbano.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Arquitetura e Urbanismo com pós-graduação em áreas afins.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Implementar e desenvolver processos de informatização, ampliando

acesso a Intranet; Responsabilizar-se pela segurança e uso adequado

dos sistemas de rede de comunicação (voz e dados); Dar apoio técnico

aos usuários; Realizar a administração de dados, manutenção técnica,

monitoramento e operação dos equipamentos de informática

instalados na Secretaria, bem como todos os meios de comunicação;

Gestão de contratos da área de T.I (dados e vozes).

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em tecnologia e informação.

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

2.GERÊNCIA DE 

PROGRAMAS ESPECIAIS
01

3.GERÊNCIA DE UNIDADE 

REGIONAL
01

2.GERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

01

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

1.GERÊNCIA DE PROJETOS 

URBANOS
01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Planejar e coordenar as atividades de proteção da criança e

adolescente e do jovem aprendiz. Elaborar, executar e coordenar

programas e projetos de ações estaduais e de cofinanciamento das

esferas públicas, de apoio e defesa dos direitos da criança, adolescente,

bem como de formação do jovem aprendiz. Planejar e coordenar as

ações de capacitação continuada dos gestores, técnicos, conselheiros e

demais agentes operadores e executores do Sistema de Garantia dos

Direitos da Criança e do Adolescente, bem como do Sistema

Socioeducativo Estadual.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Apresentar domínio da legislação pertinente ao sistema de proteção da

infância. Conhecer as políticas públicas de proteção à criança e

adolescente. Dominar a técnica de elaboração e gerenciamento de

projetos e captação de recursos para o setor público.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Administração, Direito, Sociologia, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia

ou Gestão Pública.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar as atividades de elaboração orçamentária, programação

financeira, de execução orçamentária, gestão de pessoas, gestão de

patrimônio, contratos e convênios e licitação. Desenvolver atividades

para formulação de Planos Estratégicos para elaboração do Plano

Plurianual–PPA. Elaborar propostas orçamentárias e atualização

permanente junto aos sistemas em consonância com as diretrizes do

órgão. Realizar, monitorar e avaliar todas as atividades de programação

orçamentária, operacionalização dos Sistemas de Planejamento,

Finanças, Contabilidade e Controle. Efetuação da execução financeira

das despesas com transparência e observância dos princípios da

Administração Pública e realizar as devidas prestações de contas com

máxima clareza, eficiência e tempestividade. Coordenar e

operacionalizar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação,

programar e acompanhar as licitações e pregões, coordenar a fase de

habilitação e julgamento. Definir e coordenar a política e as atividades

de gestão de pessoas e patrimonial do órgão.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em órgãos com atribuições congênere à do cargo

pleiteado. Domínio das áreas de orçamento, finanças e contabilidade

pública, além de gestão de patrimônio e pessoal.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Administração, Ciências Contábeis ou Gestão Pública.

2.GERÊNCIA DE GESTÃO, 

PLANEJAMENTO E 

FINANÇAS  DO GRUPO 

EXECUTIVO DE APOIO AS 

CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

01

SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E TRABALHO

1.GERÊNCIA DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE  DO 

GRUPO EXECUTIVO DE 

APOIO AS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

01

Página 19 de 28



ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar as atividades do sistema socioeducativo (semiliberdade e de

internação). Executar e coordenar as políticas públicas de atendimento

das unidades socioeducativas em conformidade com as normas

estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e do Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo, garantindo o

desenvolvimento de ações nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer,

esporte e trabalho, com vista à reinserção social dos socioeducandos;

Garantir o bom andamento das atividades e segurança das unidades

integrantes do sistema socioeducativo.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Apresentar domínio da legislação pertinente ao sistema

socioeducativo. Conhecer as políticas públicas do sistema

socioeducativo. Experiência na execução ou administração de atividade

pedagógica, assistencial ou socioeducativa de adolescentes.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Administração, Direito, Sociologia, Psicologia, Pedagogia ou Serviço

Social.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Desenvolver atividades de caráter técnico e de campo na instalação de

plataformas de coleta de dados meteorológicos e hidrológicos com

telemetria via satélite, manutenção preventiva e corretiva de

plataformas de coleta de dados, configuração, programação, testes de

transmissão, diagnósticos e reparos de plataformas de coleta de dados,

configuração de central de recepção de dados transmitidos via satélite

meteorológico, instalação, alinhamento e manutenção de sistemas de

recepção de imagens de satélite meteorológico, instalação de sistemas

de detecção de descargas atmosféricas, desenvolvimento de produtos

contendo dados de estações meteorológicas, hidrológicas, imagens de

satélite e dados de prognósticos numéricos utilizando sistema de

integração de dados, participação em atividades de ensaios e aceitação

de protótipos e sistemas.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional comprovada com conhecimento na área da

gerência. Domínio da Língua Inglesa.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Engenharia Elétrica.

3.GERÊNCIA DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DO 

GRUPO EXECUTIVO DE 

APOIO AS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

01

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

1.GERÊNCIA DE 

MONITORAMENTO E 

INFORMAÇÕES 

TELEMÉTRICAS

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Receber, registrar, distribuir e expedir documentos da Secretaria de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia; elaborar atos

normativos e correspondência oficial do Gabinete do Secretário;

comunicar decisões e instruções da alta-direção a todas as unidades do

órgão/entidade e aos demais interessados; receber correspondências e

processos endereçados ao titular do órgão, analisá-los e remete-los às

unidades administrativas correspondentes; arquivar os documentos

expedidos e os recebidos pelo Gabinete do Secretário, bem como

controlar o recebimento e o encaminhamento de processos, malotes e

outros; prestar informações ao cliente interno e externo quanto ao

andamento de processos diversos, no âmbito de sua atuação;

responder convites e correspondências endereçados ao titular do

Órgão, bem como enviar cumprimentos específicos; controlar a

abertura e a movimentação dos processos no âmbito de sua atuação.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Conhecimento nas atividades e rotina de Secretaria Geral.

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Receber, participar e avaliar as demandas de aquisições de materiais e

serviços, no âmbito do órgão/entidade; proceder à abertura de

procedimentos licitatórios, depois de devidamente autorizados pela

autoridade competente; elaborar minutas de editais, de contratos e de

atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, encaminhando à análise

e parecer da unidade jurídica do órgão/entidade; manifestar-se sobre

os recursos administrativos interpostos pelos licitantes; adequar o

objeto, serviço ou bem a ser licitado com a modalidade prevista em lei;

guardar a estrita observância dos ditames legais relativos à Lei de

Licitação e suas adequações; acompanhar os processos de licitação,

tanto em âmbito interno, como seu andamento na Procuradoria-Geral

do Estado; analisar, julgar e classificar as propostas, findando suas

atividades com o encerramento da fase de julgamento das propostas;

realizar a gestão dos contratos, convênios e demais ajustes firmados

pelo órgão/entidade; manter arquivo com todos os contratos e

convênios do órgão/entidade;

informar previamente às áreas executoras e às unidades básicas

envolvidas, a iminência do vencimento dos contratos e convênios e

viabilizar renovações, caso necessário; submeter à aprovação da

unidade jurídica os contratos e convênios a serem firmados pelo

órgão/entidade; realizar outras atividades correlatas.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS
FORMAÇÃO ACADÊMICA _

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA

1.GERÊNCIA DA 

SECRETARIA-GERAL
01

2.GERÊNCIA DE LICITAÇÃO, 

CONTRATOS E CONVÊNIOS
01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Fiscalizar, monitorar e controlar os projetos sob sua responsabilidade;

aplicar as metodologias, ferramentas e técnicas para a fiscalização e

monitoramento dos projetos, em conformidade com as normas

vigentes; apresentar eventuais necessidades de mudanças e/ou

correções na estratégia estabelecida para os projetos sob seu

acompanhamento; garantir o fluxo de informações, prestando contas

periodicamente ou sempre que for solicitado, do estágio em que se

encontram os projetos; dar apoio técnico ao funcionamento ao

Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia –

CODEMETRO.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Conhecimento em acompanhamento de projetos e contratos; de

metodologias em gestão de contratos; em políticas públicas ambientais

e de responsabilidade social; Experiência profissional em informática,

especialmente em programas de edição de textos, planilhas eletrônicas

e de desenhos técnicos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Gerir os serviços administrativos, serviços gerais, patrimônio, logística,

protocolo setorial e arquivo da Superintendência; Acompanhar os

servidores lotados na Rede do Banco do Povo de Goiás; Prestar apoio

logístico para realização de treinamento/capacitação e eventos da

Superintendência; Supervisionar e acompanhar a movimentação

financeira do Fundo de Financiamento do Banco do Povo de Goiás;

Assessorar a Superitendência Executiva do Banco do Povo;

Acompanhar a elaboração e desenvolvimento de convênio e projetos

de captação de recurso, e outros.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em elaboração de projetos, gestão de

processos, acompanhamento administrativo, prestação de contas e

microcrédito.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Ciências Contábeis, Administração ou Ciências Econômicas.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Elaborar e supervisionar a implantação das políticas e diretrizes para a

captação de Recursos; Assessorar, acompanhar e apoiar os órgãos

governamentais no processo de captação de recursos financeiros

internos e externos ao Tesouro Estadual; Apoiar os órgãos

governamentais para a elaboração de projetos de captação de

recursos; Apoiar e dar suporte técnico em equipe multidisciplinar na

formulação e gerenciamento orçamentário, físico - financeiros e

execução dos projetos de captação de recursos governamentais;

Formar e gerenciar a rede intragovernamental de captação de recursos

nos órgãos do Estado; Elaboracao de projetos de captacao de recursos

junto a organismos internacionais e ao setor privado.

2. GERÊNCIA DA CENTRAL 

DE PROJETOS DE 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

01

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

1.GERÊNCIA 

ADMINISTRATIVA
01

3.GERÊNCIA FISCALIZAÇÃO 

E ACOMPANHAMENTO DE 

PROJETOS

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em captação de recursos para programas e

projetos governamentais; elaboração de projetos para convênios

públicos, termos de referência, acordos de cooperação técnica e

termos de parceria no setor público; gerenciamento de equipes com

conhecimento em planilhas eletrônicas e MS Project ou ferramenta

similar. Conhecimento em avaliacao de impacto de projetos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Economia. 

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Acompanhamento, análise e liberação para pagamento de todos os

contratos de créditos do Programa Banco do Povo de Goiás realizados

pela rede goiana (246 municipios); Prestar suporte operacional do

Sistema de Gestão do Programa Banco do Povo (SIPWEB) aos Agentes

de Crédito da rede estadual do Banco do Povo; Supervisionar os

processo de cobrança e renegociação; Elaborar Prestações de Contas

conforme normas estabelecidas, e outros.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em microcrédito, processos, crédito, cobrança.

Conhecimento em informática suficiente para lidar com o Sistema

operacional  utilizando pelo Banco do Povo.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Ciências Contábeis, Administração ou Ciências Econômicas.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar o levantamento das necessidades de treinamento e

desenvolvimento dos Órgãos Estaduais, Federais e Municipais;

Coordenar a execução dos eventos/cursos de capacitação; Gerenciar a

Rede de Rh; Gerenciar Sistema de Capacitação; Treinamento de

Representante de RH para operacionalizar o Sistema de Capacitação;

Implementar ações de valorização do servidor; Participar da

elaboração do regime escolar, resoluções, manuais, portaria e normas e 

gestão da Biblioteca da Escola de Governo. Coordenar a secretaria geral

e em cursos de curta duração, graduação e pós-graduação.

Acompanhar as atividades de instrutoria. 

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em coordenação pedagógica de cursos e eventos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

2. GERÊNCIA DA CENTRAL 

DE PROJETOS DE 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

01

3.GERÊNCIA DE 

ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE

01

4.GERÊNCIA DE 

CAPACITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Promover o conhecimento do território goiano através da concepção,

elaboração, sistematização e disponibilização de produtos cartográficos

(bases cartográficas, mapas temáticos, e estudos geográficos)

referentes ao Estado de Goiás.

Consolidar o Quadro Territorial-Administrativo do Estado de Goiás.

Atender às demandas do setor público e da sociedade relativas à

Divisão Administrativa e Territorial do Estado de Goiás, à geografia e

cartografia de base e temática, à documentação geográfica e

cartográfica do território goiano.  

Demarcação oficial de divisas, expedição de certidões oficiais de

jurisdição territorial, pareceres técnicos sobre a matéria, trabalhos

técnicos de campo objetivando a criação de municípios,

desmembramentos, anexação, criação de distritos, entre outras

atividades importantes. 

Coordenar e manter o Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás

(SIEG).

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Fortes conhecimentos de softwares de geoprocessamento.

Conhecimento nas áreas de atuação da gerência.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Geografia, Geoprocessamento ou Cartografia.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Acompanhamento da evolução do estado da arte na geração eólica;

análise do potencial eólico goiano; implantação do mapeamento

anemométrico; acompanhamento e manuseio da legislação ambiental

para geração de energia; conexão; comercialização de energia e outros.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Atuação em geração de energia renovável, conexão, licenciamento

ambiental, leilões , etc. Conhecimento em legislação do setor elétrico.

Conhecimento de funcionamento de parques eólicos, eficiência de

geração eólica, e outros.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica ou

Engenharia Ambiental.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Planejar, produzir e coordenar conhecimentos de inteligência

estratégica com vistas ao acompanhamento dos indicadores de

resultados, de forma a retroalimentar os instrumentos de

planejamento e gestão para subsidiar o processo decisório; realizar

processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e

monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão para

resultados através de painéis de indicadores.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Conhecimento em ferramentas de business inteligence, e em

modelagem e avaliação de indicadores de desempenho, em gestão

para resultados e planejamento estratégico.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso superior na área de ciências exatas ou ciências sociais aplicadas

às áreas de administração, economia e sistemas de informação.

7.GERÊNCIA DE 

INDICADORES E 

AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO

01

5.GERÊNCIA DE 

CARTOGRAFIA E 

GEOPROCESSAMENTO

01

6.GERÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

ENERGIA EÓLICA

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Propor ações que promovam a eficiência e eficácia na utilização da

tecnologia da informação na administração pública. Realizar, coordenar

e divulgar diagnósticos situacionais de TI. Coordenar ações relacionadas

ao Plano Diretor de TI da STI e negociar propostas de cooperação

tecnológica entre a STI e órgãos da administração Pública.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência em gerenciamento de projetos, planejamento estratégico,

construção de soluções de TI com foco em atendimento ao cliente, e

conhecimentos em Governança e nas melhores práticas em TI (ITIL,

COBIT, BSC).

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso superior na área de tecnologia da informação e pós graduação

em gestão ou governança de TI.

LOTAÇÃO Goiânia com disponibilidade para viagens.

ATRIBUIÇÕES

Organizar e preparar eventos internos e externos do secretário e das

demais unidades da Secretaria, bem como organizar os contatos da

secretaria e dos órgãos da administração estadual direta e indireta.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional na área de Relações Públicas e eventos.

Conhecimentos em Normas de Cerimonial.

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar a estrutura jurídico-institucional da Rede do Banco do Povo,

mantendo relatórios sobre a situação de cada unidade;

Acompanhamento e assessoramento da celebração das parcerias para

execução do Programa Banco do Povo de Goiás; Operacionalizar a

implementação/reativação do Programa Banco do Povo de Goiás em

todos os Municípios Goianos; Elaborar e executar projetos para

capacitação dos agentes de crédito e orientação empresarial aos

microempreendedores; Desenvolver projetos de divulgação

institucional do Programa Banco do Povo de Goiás junto a Rede do

Banco do Povo; Executar treinamentos, capacitações dos agentes de

crédito e eventos relacionados ao Programa Banco do Povo de Goiás, e

outros.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em processos e convênios e microcrédito.

FORMAÇÃO ACADÊMICA  Direito ou Ciências Econômicas.

01

9.GERÊNCIA DE RELAÇÕES 

PÚBLICA E EVENTOS
01

10.GERÊNCIA TÉCNICA

8.GERÊNCIA DE INOVAÇÃO 

E ATENDIMENTO 

CORPORATIVO

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia com disponibilidade para viagens.

ATRIBUIÇÕES

Gerir e monitorar rotinas administrativas, gerenciar o tempo de

atendimento e zelar da organização e do patrimônio. Elaborar redação

técnica/científica na produção de projetos e documentos,

correspondências pertinentes á negociação, articulação e execução dos

programas, projetos e ações da Secretaria, bem como, receber,

encaminhar, redigir os documentos com domínio do manual de

redação oficial da Presidência da República, monitorar os prazos

documentais e gerir os bancos de dados. Promover a comunicação e a

articulação das relações interinstitucionais e interpessoais.

Planejar e ministrar palestras educacionais relacionadas às áreas afins.

Representar as ações da SEMIRA nos eventos Municipais, Estaduais e

Nacionais relacionados às Políticas Publica da área afim. Monitorar os

dados de violência racial, domestica, sexual e de homofobia.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Ter isenção de qualquer tipo de preconceito racial, orientação sexual,

gênero, religião tradicional e afrobrasileira. Ter conhecimento da

história e das comunidades em defesa da igualdade racial, feministas e

LGBTT, e dos organismos de defesa e garantia dos direitos da pessoa

humana, e das organizações da sociedade civil afins, no âmbito

nacional, estadual e municipal.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Curso superior  na área de Ciências Humanas.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Gerir a execução físico-financeira dos convênios e prestar contas junto

aos órgãos/entidades concedentes; elaborar minutas contratuais e seus

respectivos aditivos e analisar a instrução processual atinentes aos

procedimentos em tela; realizar os procedimentos de Inexigibilidade/

Dispensa de licitações e adesões à Atas de Registros de Preços.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional na área de convênios e contratos.

Conhecimentos em licitação especialmente no que diz respeito aos

procedimentos de inexigibilidade/dispensa de licitação e adesão à ata

de registro de preços, bem assim a execução de recursos oriundos de

convênios no que diz respeito à prestação de contas e

acompanhamento físico-financeiro. Ademais, conhecimento para

responder questionamentos técnicos emitidos por órgãos fiscalizadores

e pelas concedentes.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA

1.GERÊNCIA DE 

CONTRATOS E CONVÊNIOS
01

SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

1.GERÊNCIA DO CENTRO 

DE REFERÊNCIA ESTADUAL 

E IGUALDADE

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar o funcionamento da Rede de Educação à Distância da

Secretaria Nacional de Segurança Pública no Estado de Goiás;

mplementar programas de capacitação e aperfeiçoamento destinados

aos profissionais que integram a Segurança Pública em Goiás, por meio

do Ensino à Distância; definir estratégias de acompanhamento dos

alunos do Estado que estejam inscritos na Rede EAD; elaborar e

encaminhar os relatórios gerenciais mensais e de controle

estabelecidos pela SENASP; representar a Rede EAD junto às

instituições parceiras no Estado e Municípios; incentivar e estabelecer

parcerias, visando o alargamento da Rede EAD, a obtenção de novos

conteúdos e a ampliação da cesta de cursos oferecidos pela SENASP;

representar a Rede EAD junto às demais áreas de treinamento das

Instituições vinculadas à SAESP; praticar atos administrativos

necessários ao cumprimento das competências da Rede EAD/GO;

supervisionar a troca de informações com entidades congêneres

estaduais e municipais, na área de ensino à distância; orientar os

serviços de comunicação social da Rede EAD/GO; Promover e certificar

cursos presenciais para profissionais no âmbito da Secretária de

Segurança Pública; fazer gestão com os organismos competentes a

alocação de recursos e de meios destinados ao cumprimento das metas

da Rede EAD.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Experiência profissional em Gestão de Pessoas; Gestão Pedagógica,

Docência Superior e outras compatíveis com as atribuições do cargo;

informática, ensino policial, Ensino à distância e outros compatíveis

com as atribuições do cargo.
FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O candidato deve ser Delegado de Polícia preferencialmente de Classe

Especial e experiência profissional em inteligência de segurança

pública. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito.

LOTAÇÃO Goiânia com disponibilidade para viagens.

ATRIBUIÇÕES
CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Analista Ambiental ou Assistente Ambiental.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Saneamento Ambiental, Química, Engenharia Agronômica, Engenharia

Ambiental, Geografia, Zootecnia ou Biologia.

3.GERÊNCIA DE 

OPERAÇÕES DE 

INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA 

CIVIL

01

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

1.GERÊNCIA DE COMBATE 

À DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL

01

2.GERÊNCIA DE ENSINO A 

DISTÂNCIA DA SEGURANÇA 

PÚBLICA

01
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Elaborar, acompanhar e avaliar políticas e procedimentos de gestão de

pessoas, folha de pagamento, frequência e férias, direitos e benefícios,

lotação e movimentação, desenvolvimento e capacitação,

recrutamento e carreira, avaliação de desempenho, programa de

gestão de estágio e jovens aprendizes.

Promover políticas de valorização, desenvolvimento e aperfeiçoamento

de servidores.

Coordenar pesquisas de clima organizacional.

Propor normas e procedimentos para promover melhorias na gestão e

gerenciar a equipe de trabalho em suas respectivas coordenações.

Manter atualizados dados cadastrais, funcionais e financeiros dos

servidores.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Em gestão de pessoas com conhecimento da Lei nº 10.460/88.

FORMAÇÃO ACADÊMICA _

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Promover os atos necessários para o aprimoramento do procedimento

administrativo de outorga do uso da água, seja ela superficial ou

subterrânea, das declarações de usos insignificantes e de

disponibilidade hídrica, bem como a outorga de lançamentos de

efluentes a ser implementada.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

Conhecimentos a respeito de irrigação de culturas diversas como feijão,

soja e milho; conhecimentos de hidrologia. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  Engenharia Agronômica.

LOTAÇÃO Goiânia.

ATRIBUIÇÕES

Executar as atividades de ajudância-de-ordens do Vice-Governador e

acompanhá-lo nos assuntos de natureza militar. Coordenar, em

articulação com o Gabinete, suas viagens. Planejar, dirigir, coordenar,

controlar e executar as atividades de segurança pessoal do Vice-

Governador, de sua família, bem como de segurança física das

instalações da Vice-Governadoria e da Residência Oficial. Dirigir,

coordenar e supervisionar as atividades de transportes da Vice-

Governadoria. Planejar, coordenar, executar e fiscalizar as atividades

de comunicação, os serviços de informática e de transmissão de dados,

de suprimento e de manutenção da Vice-Governadoria e da Residência

Oficial. Propor ao Vice-Governador, diretrizes e medidas

administrativas a serem adotadas pela Gerência de Segurança.

Acompanhar o controle dos contratos sob sua responsabilidade.

Analisar e instruir documentos e processos de interesse do Vice-

Governador referentes a assuntos de natureza militar ou a ele dirigidos.

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

O candidato deve ser Oficial Superior do serviço ativo da Polícia Militar 

do Estado de Goiás e que possua o Curso Superior da Polícia.

FORMAÇÃO ACADÊMICA Direito ou curso superior  de Polícia. 

VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DE GOIÁS

1.GERÊNCIA DE 

SEGURANÇA
01

2.GERÊNCIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS
01

3.GERÊNCIA DE OUTORGA 01
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