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UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Agência Goiana de 

Assistência Técnica, 

Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária - 

EMATER

Gerência de Unidade 

Regional
Rio Verde

Programar, supervisionar, coordenar, orientar, acompanhar e controlar projetos/atividades 

técnica e administrativa de assistência técnica e extensão rural e pesquisa agropecuária no 

âmbito regional. Articular com entidades públicas e privadas, lideranças regionais e 

locais. Planejar, organizar, coordenar, acompanhar, controlar e executar os recursos 

financeiros, materiais e humanos necessários ao desenvolvimento das atividades da 

Gerência Regional.

Experiência profissional em Gestão 

Pública, em desenvolvimento rural, 

assistência técnica e extensão rural, 

pesquisa Agropecuária, planejamento, 

legislação pertinente e outros.

−

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Agência Goiana de 

Defesa Agropecuária

Gerência de Planejamento e 

Finanças
Goiânia

Ser responsável por toda área de planejamento orçamentário e acompanhamento do PPA 

– execução financeira.

Experiência profissional em execução 

Orçamentária e Financeira, Orçamento 

Público (PPA/LOA/LDO), 

Contabilidade, Planejamento e 

gerenciamento.

−

Agência Goiana de 

Defesa Agropecuária

Gerência de Unidade 

Regional
Alto Paraíso

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 em Gestão 

Pública, Planejamento, Legislação 

pertinente, Informática e outros.

Medicina Veterinária, 

Engenharia Agronômica 

e Zootecnia.

Agência Goiana de 

Defesa Agropecuária

Gerência de Unidade 

Regional
Jussara

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 em Gestão 

Pública, Planejamento, Legislação 

pertinente, Informática e outros.

Medicina Veterinária, 

Engenharia Agronômica 

e Zootecnia.

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Agência Goiana de 

Transportes e Obras

Gerência Administrativa e 

Operacional
Goiânia

Identificar as necessidades e determinar as diretrizes administrativas e operacionais a 

serem estabelecidas. Coordenar os serviços administrativos e operacionais. Realizar 

gestão dos convênios e demais ajustes firmados pela Diretoria de Infraestrutura Esportiva 

e Turística. Manter atualizada a planilha de informações dos convênios e Contratos de 

Repasse.

Experiência profissional em 

gerenciamento, planejamento 

administrativo e estratégico.

─
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Agência Goiana de 

Transportes e Obras

Gerência de Infraestrutura 

Turística e do PRODETUR
Goiânia

Realizar estudos técnicos e econômicos, executar projetos e serviços frente às obras de 

engenharia de interesse da Diretoria de Infraestrutura Esportiva e Turística. Acompanhar 

prazos, emendas e trâmite no que compete à finalidade da Gerência. Elaborar 

documentação técnica das obras de infraestrutura turística para subsídio de editais de 

licitação de obras. Proceder ao controle geral de execução das obras de engenharia, como 

acompanhamento direto junto ao município beneficiado. Elaborar relatórios informativos. 

Coordenar, supervisionar e avaliar a execução do PRODETUR.

Experiência profissional em 

gerenciamento, na área de planejamento 

de projetos e ações/obras públicas e em 

controle de execução de programas 

específicos.

─

Agência Goiana de 

Transportes e Obras

Gerência do Centro de 

Excelência
Goiânia

Administrar o centro e manter suas dependências em plenas condições de uso. Apoiar e 

acompanhar a elaboração e a execução dos projetos relativos às obras. Promover e 

garantir os direitos, a segurança e conforto do público nos eventos realizados. Elaborar 

relatórios mensais sobre as atividades realizadas. Promover realização de estudos 

científicos na área de Ciência do Esporte,  bem como manter um núcleo de pesquisa. 

Promover a aquisição e manutenção dos equipamentos solicitados pelos profissionais 

especializados. Prover as instalações esportivas de equipes multidisciplinares da área da 

saúde.

Experiência profissional em 

gerenciamento, procedimento 

licitatório, gestão e acompanhamento de 

processos, programas, projetos e 

contratos. 

─

Agência Goiana de 

Transportes e Obras
Gerência do Proesporte Goiânia

Promover a implementação, o financiamento e a operacionalização do PROESPORTE. 

Definir os parâmetros para a avaliação de projetos esportivos. Promover confecção e 

análise de balanços, relatórios, prestação de contas e demais documentos relacionados. 

Identificar as necessidades e determinar diretrizes  relativas ao seu funcionamento e à 

ordem dos trabalhos. Disponibilizar o Manual do PROESPORTE, onde deverão constar 

todas as informações para a elaboração do Projeto. Coordenar e supervisionar a execução 

das atividades atinentes à Gerência. Elaborar relatório anual de atividades.

Experiência profissional em 

gerenciamento, na área de planejamento 

de projetos e ações/obras públicas e em 

controle de execução de programas 

específicos.

─

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Controladoria-Geral do 

Estado de Goiás

Gerência de Auditoria de 

Infraestrutura
Goiânia

Orientar, aprovar e supervisionar a execução das atividades de auditoria, monitoramento, 

fiscalização de convênios e de editais de licitação dos órgãos afetos à área de atuação 

desta Gerência.

Experiência profissional em controle 

interno de administração pública, 

realização de ações de auditoria em 

obras públicas, nos sistemas 

orçamentário, financeiro, patrimonial, 

sistemas administrativos e operacionais 

com conhecimento em auditoria 

governamental, licitações, contratos e 

convênios, tomadas e prestações de 

contas anual, Lei de Responsabilidade 

Fiscal.

Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica ou 

Arquitetura e 

Urbanismo.
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Controladoria-Geral do 

Estado de Goiás

Gerência de Licitações, 

Contratos e Convênios
Goiânia

Proceder à Abertura de Procedimentos Licitatórios no âmbito da CGE. Elaborar minutas 

de Editais e Contratos, Convênios e outros ajustes. Elaborar Atos de Dispensa de 

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. Acompanhar as aquisições através de suprimento 

de fundos. Prestar informações e responsabilizar-se pelos atos praticados perante os 

Órgãos de Controle e Acompanhar o deslinde de contratos, convênios e congêneres.

Experiência profissional em legislação 

aplicável às licitações, Contratos, 

Convênios e Suprimento de Fundos, em 

condução dos diversos procedimentos 

licitatórios, bem como procedimentos 

destinados às dispensas e 

inexigibilidades de licitação. 

Conhecimento em atividades de 

pregoeiro.

−

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Corpo de Bombeiros 

Militar

Comandante de Saúde 

Bombeiro Militar

Corpo de Bombeiros 

Militar

Comandante Regional do 

Corpo de Bombeiros Militar

Corpo de Bombeiros 

Militar

Comandante Regional do 

Corpo de Bombeiros Militar

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Defensoria Pública do 

Estado de Goiás

Gerência da Corregedoria-

Geral
Goiânia

Realizar fiscalizações, inspeções e correições permanentes, sobre as atribuições dos 

membros da Defensoria Pública e seus servidores e as funções institucionais, em 

conformidade com os seus princípios, competências e exigências legais, bem como o 

cumprimento, normalidade e qualidade da atuação.

Experiência profissional na área jurídica 

e integrar a carreira de Defensor 

Público, nos termos do art. 10, § 1º, da 

Lei Complementar nº 51/2005.

 Direito com inscrição 

na OAB.

Defensoria Pública do 

Estado de Goiás
Gerência da Defensoria Cível Goiânia

Coordenar os atendimentos, ações e demais atividades na área cível desenvolvidas pela 

Defensoria Pública.

Experiência profissional na área jurídica 

(cível) e integrar a carreira de Defensor 

Público, nos termos do art. 12, § único, 

da Lei Complementar nº 51/2005.

 Direito com inscrição 

na OAB.

Defensoria Pública do 

Estado de Goiás

Gerência da Defensoria 

Criminal
Goiânia

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

pela Defensoria Pública.

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.

 Direito com inscrição 

na OAB.

Defensoria Pública do 

Estado de Goiás

Gerência da Defensoria de 

Execução Penal
Goiânia

Coordenar os atendimentos, ações e demais atividades na área de execução penal 

desenvolvidas pela Defensoria Pública.

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.

 Direito com inscrição 

na OAB.
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UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Goiás Previdência - 

GOIASPREV

Gerência de Licitações e 

Contratos
Goiânia

Proceder à abertura de procedimentos licitatórios em todas as modalidades, no âmbito da 

autarquia. Planejar, receber, participar e avaliar as demandas de aquisições de materiais e 

serviços. Elaborar minutas de editais, de contratos e de atos de dispensa e inexigibilidade 

de licitação, para análise jurídica. Manifestar-se sobre os recursos administrativos 

interpostos pelos licitantes. Analisar, julgar os documentos de habilitação e propostas 

relativas aos procedimentos licitatórios. Realizar a gestão dos contratos firmados pela 

autarquia. Prestar informações e responsabilizar-se pelos atos praticados perante os 

órgãos de controle.

Experiência profissional em licitações e 

contratos.

Conhecimento em atividades de 

pregoeiro e aquisições sobre a égide da 

Lei nº 8.666/93.

−

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Instituto de Assistência 

dos Servidores Públicos 

do Estado de Goiás

Gerência de Auditoria de 

Procedimentos
Goiânia

Promover autorização de atendimentos, inspeções médicas, perícias, auditorias, 

internações e outros procedimentos relacionados com assistência à saúde. Acompanhar os 

casos em que houver necessidade de apurar possíveis irregularidades na prestação de 

serviços pela rede credenciada. Planejar, coordenar, orientar e controlar a assistência 

odontológica. Auditar contas médicas, laboratoriais, hospitalares, ambulatoriais, 

odontológicas, psicológicas, fisioterápicas, fonoaudiológicas e nutricionais para coibir e 

corrigir irregularidades.

Experiência profissional em Saúde 

Pública e Auditoria em Planos de 

Saúde.

 Medicina com pós-

graduação em Auditoria 

em Serviços de Saúde.

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Procuradoria-Geral do 

Estado

Procurador-Chefe da 

Gerência de Ações de 

Servidores Estatutários Civis 

e Militares

Procuradoria-Geral do 

Estado

Procurador-Chefe da 

Gerência de Procuradoria 

Regional

Procuradoria-Geral do 

Estado

Procurador-Chefe da 

Gerência de Procuradoria 

Regional

Procuradoria-Geral do 

Estado

Procurador-Chefe da 

Gerência do Centro de 

Estudos Jurídicos

Procuradoria-Geral do 

Estado

Procurador-Chefe da 

Gerência do Núcleo de Apoio 

Técnico
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UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Secretaria de Estado da 

Administração 

Penitenciária e Justiça

Gerência da SAPEJUS no 

Entorno do DF
Luziânia

Realizar interlocução das atividades desenvolvidas da área de execução penal, defesa do 

consumidor e direitos humanos no entorno do Distrito Federal.

Ser ocupante do cargo efetivo de 

Agente de Segurança Prisional, 

conforme preconiza o Art. 9º da Lei nº 

17.090/2010. Experiência profissional 

na área de execução penal, defesa do 

consumidor e direitos humanos.

−

Secretaria de Estado da 

Administração 

Penitenciária e Justiça

Gerência de Educação, 

Módulo de Respeito e 

Patronato

Goiânia
Promover ações do ensino formal do programa "EJA - Educação de Jovens e Adultos". 

Atender o egresso com objetivo de propiciar sua reinserção social.

Ser ocupante do cargo efetivo de 

Agente de Segurança Prisional, 

conforme preconiza o Art. 9º da Lei nº 

17.090/2010. Experiência profissional 

em reinserção social de preso e ser 

ocupante do cargo efetivo de Agente de 

Segurança Prisional conforme preconiza 

o Art. 9º da Lei nº 17.090/2010.

−

Secretaria de Estado da 

Administração 

Penitenciária e Justiça

Gerência de Fiscalização Goiânia

Executar ações de fiscalização no âmbito do consumidor e propor planos para fiscalização 

e realização de campanhas. Propor normas para disciplinar as ações de fiscalização, 

incluindo a aplicação de penalidades, de conformidade com a Lei nº 8.078/90 e Decreto 

Federal nº 2.181/97.

Experiência profissional na área de 

Defesa do Consumidor.
Direito.

Secretaria de Estado da 

Administração 

Penitenciária e Justiça

Gerência de Ouvidoria Goiânia

Prestar atendimento aos clientes para recebimento, análise e acompanhamento de 

reclamações, denúncias, sugestões e críticas, assegurando uma solução compatível; emitir 

relatórios dos resultados promovendo uma análise crítica.

Experiência profissional na área de 

atendimento ao cidadão e 

gerenciamento de conflitos.

Direito com inscrição na 

OAB.

Secretaria de Estado da 

Administração 

Penitenciária e Justiça

Gerência do Contencioso 

Administrativo
Goiânia

Realizar estudos para subsidiar o cumprimento do direito do consumidor. Propor normas 

para disciplinar as ações de fiscalização, incluindo a aplicação de penalidades, de 

conformidade com a Lei nº 8.078/90 e decreto Federal nº 2.181/97.

Experiência profissional na área de 

Defesa do Consumidor.

Direito com inscrição na 

OAB.

Secretaria de Estado da 

Administração 

Penitenciária e Justiça

Gerência do PROCON no 

Entorno do DF
Luziânia

Realizar gestões administrativas visando implementação de órgãos de proteção e defesa 

dos consumidores do entorno do Distrito Federal.

Ser ocupante do cargo efetivo de 

Agente de Segurança Prisional, 

conforme preconiza o Art. 9º da Lei nº 

17.090/2010. Experiência profissional 

na área de proteção e defesa do 

consumidor.

−

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Secretaria de Estado da 

Casa Civil
Gerência Administrativa Goiânia

Coordenar as atividades de apoio da Orquestra Filarmônica de Goiás, bem como prestar 

assistência aos músicos.

Experiência profissional em produção 

de eventos artísticos e culturais.
−
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Secretaria de Estado da 

Casa Civil
Gerência de Comunicação Goiânia

Coordenar as atividades de comunicação da Orquestra Filarmônica de Goiás e prestar 

assessoramento no relacionamento com a imprensa e meios de comunicação.

Experiência profissional nas áreas de 

relações públicas e assessoria de 

imprensa.

 Comunicação, 

Jornalismo ou 

Publicidade e 

Marketing.

Secretaria de Estado da 

Casa Civil
Gerência de Produção Goiânia

Coordenar as solenidades de apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás, o 

cronograma de produção dos concertos e prestar assistência aos músicos convidados.

Experiência profissional em produção 

de eventos artísticos e culturais.

Pós-graduação em 

Produção de Eventos 

Musicais.

Secretaria de Estado da 

Casa Civil

Gerência de Protocolo, 

Documentação e Arquivo
Goiânia

Autuar processos administrativos mediante comando específico. Encaminhar processos e 

documentos da Secretaria. Receber e distribuir processos e documentos destinados à 

Secretaria.  Prestar informações sobre o andamento de processos na Secretaria. Manter 

atualizado o cadastro das unidades administrativas da Secretaria na tabela corporativa do 

Sistema Eletrônico de Protocolo. Controlar e preservar processos arquivados na 

Secretaria.

Experiência profissional em 

Informática, Língua Portuguesa, 

Processo Administrativo e Arquivo.

−

Secretaria de Estado da 

Casa Civil

Gerência de Relacionamento 

com as Entidades do Terceiro 

Setor

Goiânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

Coordenar a interlocução do Gabinete de Gestão de Interlocução com os Movimentos 

Sociais com as entidades do Terceiro Setor e prestar assistência às entidades, no sentido 

de garantir a sustentabilidade das suas atividades.

Experiência profissional em trabalhos 

desenvolvidos com entidades do 

Terceiro Setor e na elaboração de 

projetos para o Terceiro Setor. 

Publicações produzidas e participação 

em eventos nacionais e internacionais 

referentes ao Terceiro Setor. 

Disponibilidade para viagem, inclusive 

finais de semana, e participar de visitas 

técnicas e reuniões fora do horário 

convencional de expediente.

−

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Secretaria de Estado da 

Educação

Gerência da Folha de 

Pagamento e Registros 

Funcionais

Goiânia

Atendimento ao público e subsecretarias. Analisar, receber, triar, efetuar cálculos e incluir 

pagamentos atrasados ou não pagos ao servidor. Responsabilizar-se, perante a SEGPLAN 

e demais órgãos de governo, pela folha de pagamento e pela inserção dos códigos de 

pagamentos adequados. Arquivar documentos e processos de interesse da Gerência. 

Proceder à inscrição dos dados relativos ao pagamento de direitos e vantagens dos 

servidores na folha de pagamento. Manifestar-se em processos administrativos.

Experiência profissional em recursos 

humanos e financeiros. Conhecimentos 

administrativos.

−

Secretaria de Estado da 

Educação

Gerência de Apoio ao Ensino 

Fundamental
Goiânia

Gerenciar as ações, projetos e programas relacionados ao Ensino Fundamental. Planejar, 

desenvolver, acompanhar e monitorar atividades relacionadas à Educação do Campo, 

Educação Integral, Sistemática de Gerenciamento das Turmas de 1º ao 9º ano, Programas 

de Correção de Fluxo, Programas de Alfabetização, Programa Nacional do Livro Didático 

e das Bibliotecas Escolares.

Experiência profissional em gestão de 

programas, projetos a nível Regional ou 

Estadual e em coordenação de 

programas/projetos na rede estadual.

Licenciatura Plena e 

Pós-Graduação em 

Educação, ou na área de 

Gestão.
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Secretaria de Estado da 

Educação

Gerência de Apoio 

Pedagógico
Goiânia

Formular e acompanhar a parte pedagógica das escolas de Ensino Médio em período 

integral quanto ao desenho curricular, programa de ensino, código de ética, avaliação 

escolar, nivelamento dos conteúdos, consolidação dos resultados de aprendizagem. 

Fomentar a produção de material estruturado, bem como a sistematização de soluções 

pedagógicas identificadas nas escolas. Formular e executar os programas relativos às 

inovações pedagógicas da Tecnologia de Gestão Educacional, Protagonismo Juvenil e 

Projeto de Vida. Acompanhar e analisar os resultados obtidos pelas Escolas.

Experiência profissional em gestão de 

programas de Ensino Médio e em 

gestão no âmbito da SEDUC (direção 

de Unidade Escolar ou cargo na 

Secretaria ou Subsecretarias).

Graduação com 

Licenciatura Plena em 

qualquer área do 

conhecimento.

Secretaria de Estado da 

Educação

Gerência de Inteligência e 

Informações Educacionais
Goiânia

Planejar, coordenar e executar atividades relacionadas à captação e análise de dados para 

cálculo de índices de desempenho educacional. Avaliar impacto de dados em geral para 

implantação de ações, programas e políticas públicas da SEE. Promover programas de 

premiação por reconhecimento de desempenho de alunos e unidades escolares.  

Coordenar e executar convênios educacionais, municipalização e cessão de uso de bens 

móveis e imóveis. 

Experiência profissional em análise de 

dados, avaliação de impacto, domínio 

em análises estatísticas e Excel 

avançado. 

−

Secretaria de Estado da 

Educação
Gerência de Suporte de Rede Goiânia

Controle e manutenção do parque tecnológico da SEDUC (Centralizada e 

Subsecretarias). Administrar e monitorar os links de dados, estrutura lógica cabeada e 

sem fio, servidores e segurança da informação, além da estrutura do Datacenter.

Experiência profissional em 

virtualização de servidores (Vmware e 

Hyper-V), firewall (regras usando 

iptables), proxy, políticas de domínio, 

máscaras de rede, VPN e segurança de 

rede, administração de servidor 

Antivírus, Backup utilizando ArcServe, 

sistema operacional BSD, administração 

de Storage, manutenção de hardware de 

servidores do tipo blade.

Tecnologia da 

informação.

Secretaria de Estado da 

Educação

Gerência de Tutoria 

Pedagógica
Goiânia

Coordenar, orientar, assessorar, capacitar, avaliar e monitorar a Equipe de Assessores 

Técnico-Pedagógicos da Gerência de Tutoria Pedagógica e Diretores do Núcleo 

Pedagógico das Subsecretarias Regionais de Educação. Planejar e realizar formações para 

os Assessores Técnico-Pedagógicos da Gerência de Tutoria Pedagógica, Diretores do 

Núcleo Pedagógico e Tutores Pedagógicos, em parceria com a Escola de Formação. 

Organizar e viabilizar logística de atendimento e assessoramento aos Diretores de Núcleo 

Pedagógico das Subsecretarias Regionais de Educação. Selecionar, capacitar e 

acompanhar os Assessores Técnico-Pedagógicos da Gerência de Tutoria Pedagógica, 

Diretores de Núcleo Pedagógico e Tutores Pedagógicos das Subsecretarias Regionais de 

Educação.

Experiência profissional em 

Coordenação de Equipes Pedagógicas e 

formação de professores e Tutores 

Pedagógicos. Conhecimento da 

legislação Educacional, do Pacto Pela 

Educação e das Diretrizes Nacionais e 

Estaduais da Educação.

Graduação em 

Licenciatura Plena, 

Pedagogia ou 

Especialista em 

Educação.
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UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Secretaria de Estado da 

Saúde

Gerência de Engenharia e 

Arquitetura

Goiânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

Elaborar, executar, supervisionar e/ou contratar coleta de dados, estudo, planejamento e 

projetos de engenharia e arquitetura relativos à rede física das Unidades pertencentes à 

SES e aos estabelecimentos de saúde do SUS-GO. Supervisionar e prestar apoio técnico 

aos projetos de engenharia e arquitetura inerentes à SES sob a responsabilidade da 

Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP. Supervisionar, fiscalizar, vistoriar e 

coordenar a execução das obras de construção ou reforma (conservação, adequação, 

ampliação ou revitalização) relativas às áreas físicas destinadas às Unidades da SES e dos 

estabelecimentos de saúde do SUS-GO. Supervisionar as obras inerentes à SES de 

construção ou reforma, sob a responsabilidade da AGETOP. Supervisionar, controlar e 

gerir os processos/contratos relativos aos serviços que estão sob sua responsabilidade. 

Prestar orientação e suporte técnico sobre engenharia e arquitetura à SES.

Experiência profissional em coleta de 

dados, estudo, planejamento e 

elaboração de projetos de engenharia e 

arquitetura, em supervisão, fiscalização, 

vistoria e coordenação de execução de 

obras de construção e reforma. 

Conhecimentos de controle e gestão de 

processos e contratos de engenharia e 

arquitetura no âmbito da Administração 

Pública e de elaboração de termos de 

referência para contratação ou execução 

de projetos de engenharia e arquitetura, 

aquisição de materiais para execução 

das obras e outras aquisições 

pertinentes à Gerência de Engenharia e 

Arquitetura. 

Engenharia (obras 

civis), com registro 

profissional no CREA, 

ou Graduação em 

Arquitetura, com 

registro profissional no 

CAU.

Secretaria de Estado da 

Saúde
Gerência de Saúde Mental

Goiânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

Desenvolver a Política de Saúde Mental, com base no modelo assistencial-psicossocial, 

mediante a integração e a construção de parcerias com os órgãos federais, municípios, 

iniciativa privada e a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, 

proteção e garantia dos direitos das pessoas com transtorno mental e usuários de álcool e 

outras drogas. Elaborar indicadores de avaliação das Ações de Atenção Integral à Saúde 

Mental, Álcool e outras Drogas e do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator – 

PAILI. Acompanhar as ações do Comitê Gestor Interinstitucional de Enfrentamento ao 

Crack e outras drogas do Estado de Goiás. Acompanhar as ações do Comitê Estadual de 

Saúde Mental.

Experiência profissional na área de 

saúde mental, em Políticas Públicas de 

Saúde com conhecimento em gestão e 

legislação do Sistema Único de Saúde – 

SUS, na elaboração de indicadores de 

desempenho e avaliação de ações e 

programas de políticas públicas, em 

acompanhamento da execução de ações 

e programas de políticas públicas.

Assistência Social, 

Enfermagem, Medicina, 

Psicologia ou Terapia 

Ocupacional com pós-

graduação em Saúde 

Pública ou na área da 

Saúde Mental.

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Secretaria de Estado da 

Segurança Pública

Gerência da Polícia Civil no 

Entorno do DF

Luziânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

  Manter suporte no entorno , sendo o elo de ligação com o Gabinete do Delegado Geral 

da Polícia Civil promovendo maior agilidade às ações. 

O candidato deve ser Delegado de 

Polícia Civil - Classe Especial
−

Secretaria de Estado da 

Segurança Pública

Gerência da Polícia Militar no 

Entorno do DF

Luziânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

  Manter suporte no entorno , sendo o elo de ligação com o Gabinete do Comando  Geral 

da Polícia Militar promovendo maior agilidade às ações. 
O candidato deve ser Coronel QBPM −
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Secretaria de Estado da 

Segurança Pública

Gerência de Captação e 

Incremento de Receita

Goiânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

Viabilização de captação de recursos junto a parlamentares, órgãos federais, estaduais, 

municipais e iniciativa privada.

Experiência profissional em redação 

oficial e gestão de projetos na área de 

segurança pública.

Direito.

Secretaria de Estado da 

Segurança Pública
Gerência de Licitações Goiânia

Proceder à Abertura de Procedimentos Licitatórios, em todas as modalidades no âmbito 

desta Secretaria; Elaborar minutas de Editais; 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.

Experiência profissional em 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 ligados a licitações.

Administração, Gestão 

Pública, Direito ou 

Ciências Contábeis.

Secretaria de Estado da 

Segurança Pública

Gerência do Corpo de 

Bombeiros no Entorno do DF

Luziânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

  Manter suporte no entorno , sendo o elo de ligação com o Gabinete do Comando  Geral 

do Bombeiro Militar  promovendo maior agilidade às ações. 
O candidato deve ser Coronel QBPM −

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Secretaria de Estado de 

Cidadania e Trabalho

Gerência das Ações de 

Qualificação Profissional

Goiânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

Planejar e coordenar ações de formação, desenvolvimento e qualificação profissional da 

população em idade economicamente ativa. Gestão de convênios e programas afins à 

área, bem como elaboração de projetos.

Experiência profissional em formação e 

capacitação profissional, em programas 

de qualificação profissional 

disponibilizados pelo Governo Federal e 

Estadual, em atribuições congêneres à 

do cargo pleiteado e habilidade em 

informática, especialmente em internet, 

word, excel e Power Point.

Administração, 

Assistência Social, 

Gestão de Pessoas, 

Gestão Pública ou 

Direito.

Secretaria de Estado de 

Cidadania e Trabalho

Gerência de Gestão, 

Planejamento e Finanças - 

GEED

Goiânia

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 

RDC 101/2001 e 29/2011, 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.

Experiência profissional em execução 

Orçamentária e Financeira, Orçamento 

Público (PPA/LOA/LDO), 

Contabilidade, Planejamento e 

gerenciamento, Licitações (Lei 8.666/93 

e Pregões), elaboração de projetos, 

gestão de processos, acompanhamento 

administrativo e prestação de contas. 

Conhecimento na Resolução de 

Diretoria Colegiada nº 101/2001 e 

29/2011 da ANVISA, gestão e 

legislação de Comunidades 

Terapêuticas e de atividades de 

pregoeiro.

Pós-graduação nas áreas 

de  Administração, 

Gestão Pública, 

Ciências Contábeis ou 

Ciências Econômicas.
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Secretaria de Estado de 

Cidadania e Trabalho

Gerência Técnica e 

Operacional do Grupo 

Executivo de Enfrentamento 

às Drogas

Goiânia

Coordenar a estrutura jurídico-institucional do Grupo Executivo de Enfrentamento às 

Drogas; Analisar projetos de combate às drogas de instituições privadas; Manter 

relatórios sobre a situação de cada eixo de enfrentamento às drogas; Acompanhamento e 

assessoramento da  elaboração das parcerias e convênios, para execução dos Programa do 

GEED; Operacionalizar a implementação de Conselhos de Politicas sobre Drogas em 

todos os  Municípios Goianos; Elaborar e executar projetos para capacitação e 

multiplicadores no enfrentamento às drogas; Desenvolver projetos de divulgação 

institucional do GEED junto a Rede Estadual de Enfrentamento às Drogas; Executar 

eventos relacionados aos Programas desenvolvidos pelo GEED; Planejar e coordenar as 

atividades de prevenção, tratamento e reinserção social de usuários de drogas; Elaborar, 

executar e coordenar programas e projetos de ações estaduais e de cofinanciamento das 

esferas públicas, de apoio aos usuários de drogas; Mapeamento das instituições de 

combate às drogas.

Experiência profissional em Planejar, 

implantar, coordenar e avaliar 

programas e projetos sobre prevenção, 

tratamento, reinserção social de pessoas 

com dependência química e repressão 

as drogas. Rede Básica de Saúde. 

Conhecimento da Resolução de 

Diretoria Colegiada nº 101/2001 e 

29/2011 da ANVISA, gestão e 

legislação de Comunidades 

Terapêuticas. Conhecimento sobre o 

Terceiro Setor.

Pós-graduação nas áreas 

de Psicologia, 

Pedagogia ou 

Sociologia.

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento

Gerência Central de Projetos 

e Captação de Recursos
Goiânia

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.

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.

Economia, Relações 

Internacionais ou 

Engenharia

Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento

Gerência de Apoio Logístico e 

Suprimentos
Goiânia

Gerenciar e executar as atividades de administração de material, de serviços e de controle 

do patrimônio mobiliário, inclusive dos bens cedidos. Programar e controlar as atividades 

de transporte, de guarda e manutenção de veículos. Supervisionar os serviços de 

protocolo, reprografia, zeladoria, vigilância, limpeza, copa e manutenção de instalações. 

Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos.

Experiência profissional em gestão de 

processos, patrimônio, suprimentos e 

logística.

−
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Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento

Gerência de Benefícios ao 

Servidor
Goiânia

Supervisionar estudos para implantação de políticas de apoio e benefícios aos servidores 

do Poder Executivo. Elaborar, coordenar e desenvolver projetos que visem a valorização 

do servidor. Despachar com a Chefia de Gabinete e submeter à mesma os assuntos que 

excederam a sua competência. Desempenhar outras atribuições pertinentes à Gerência.

Experiência profissional em programas 

de benefício, apoio e contribuição para 

a valorização e motivação dos 

servidores públicos dos Órgãos e 

Entidades do Poder Executivo; 

Elaboração de projetos que visam a 

modernização e otimização dos serviços 

disponibilizados para os Servidores 

Públicos Estaduais. Bom 

relacionamento junto aos órgãos e 

entidades do Poder executivo buscando 

as ações que trarão benefícios aos 

Servidores Públicos Estaduais. 

Conhecimentos Desejáveis: Liderança; 

Elaboração de Projetos; Trabalho em 

Equipe; Conhecimento em informática; 

Capacidade de iniciativa.

Psicologia, Serviço 

Social, Administração 

de Empresas ou Direito.

Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento
Gerência de Consignação

Gerir e operacionalizar as políticas de descontos consignados em folha de pagamento. 

Administrar o atendimento ao servidor no que se refere às operações consignadas. Prestar 

informações pertinentes às consignações em folha. Supervisionar as consignações em 

folha de pagamento. Controlar a margem consignável do servidor, de forma a assegurar a 

manutenção dos limites previstos na legislação em vigor. Supervisionar o repasse mensal 

advindo das consignações facultativas às entidades consignatárias. Supervisionar e dar 

cumprimento aos mandados judiciais e suspensões administrativas.

Conhecimento da Legislação Específica 

que rege os descontos consignados em 

folha de pagamento, principalmente os 

empréstimos, em matemática e cálculos 

financeiros (simulação de taxa de 

Juros), sistema Nacional Bancário, 

prática em atendimento ao Público.

─

Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento

Gerência de Correições e 

Orientações Disciplinar
Goiânia

Elaborar portarias de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, designando 

os seus respectivos membros, as quais serão apreciadas pelo titular da Pasta. Executar 

sindicâncias e processos administrativos disciplinares (PADs) no âmbito da SEGPLAN. 

Manter de forma organizada informações sobre servidores que sofreram punições, a fim 

de disponibilizá-las ao setor de recursos humanos do órgão, quando necessário, para as 

devidas considerações legais. Desenvolver atividades preventivas, de modo a orientar os 

servidores sobre condutas capazes de constituírem transgressões disciplinares, bem como 

sobre suas consequências. Acompanhar e monitorar a adequada tramitação processual, 

com vistas à observância dos prazos legais e regimentais. Propor, em decorrência dos 

trabalhos de orientação e correição, a adoção e a implantação de procedimentos que 

visem ao aperfeiçoamento dos serviços relacionados às competências da gerência, bem 

como a aplicação de penalidade ao servidor faltoso, quando for o caso. Elaborar e remeter 

ao Superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças relatório trimestral e anual das 

atividades da gerência.

Experiência profissional em processos 

administrativos, processos 

administrativos disciplinares e 

sindicância na Administração Pública.

Direito ou, se graduado 

em outra área, ter 

especialização em 

direito administrativo.
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Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento

Gerência de Escritório de 

Processos
Goiânia

Identificação e diagnóstico de processos juntos aos órgãos e entidades da Administração 

Pública. Modelagem de processos em BPMN. Automação de processos. Elaboração de 

indicadores e painéis de bordo. Levantamento de requisitos e regras de negócio. 

Elaboração de protótipos de telas de sistemas. Disseminação de conceitos de 

gerenciamento de processos.

Experiência profissional na 

coordenação de projetos de análise, 

melhoria, modelagem e automação de 

processos corporativos e finalísticos, 

bem como desenvolvimento de painéis 

de bordo de indicadores de processos, 

mediante ferramenta de Business 

Intelligence. Conhecimentos específicos 

em gerenciamento de processos - BPM, 

mapeamento de processos utilizando 

BPMN, automação de processos 

utilizando o Oracle BPM Suite 

Composer, gerenciamento de projetos – 

PMP, elaboração e monitoramento de 

indicadores, inteligência analítica, 

negociação e planejamento estratégico.

Área de exatas.

Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento

Gerência de Implantação e 

Monitoramento
Goiânia

Identificar, junto aos órgãos, os principais entraves à adequada execução das ações da 

Administração Pública e das prioridades governamentais. Identificar os principais 

entraves que impactam no bom andamento dos trabalhos nos órgãos e suas causas. Propor 

e implementar ações e alterações nos procedimentos de trabalho para agilizar a execução 

da atividades da Administração Pública Estadual. Realizar o acompanhamento periódico 

da evolução do "destravamento" das ações, decorrente das alterações realizadas nas 

legislações e procedimentos de trabalho. Identificar as rotinas que poderão ser 

automatizadas, no sentido de agilizar sua tramitação e controle, e acionar a STI e outras 

áreas competentes para providências. Propor a automatização das rotinas de trabalho que 

forem  melhoradas. Acompanhar, periodicamente, a evolução da  implantação das 

melhorias propostas e a execução das ações.

Experiência profissional em gestão 

pública, planejamento, gerenciamento 

por processos, gerenciamento de 

projetos, informática.

Administração, área de 

Gestão Pública, 

Ciências Econômica, 

Ciências Contábeis ou 

Informática.

Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento

Gerência de Operação de 

Rede Própria

Realizar gestão operacional da rede própria de atendimento nas unidades fixas e em 

condomínio. Planejar, organizar e manter atividades centralizadas de manutenção e apoio. 

Acompanhar a qualidade praticada na rede própria. Implantar serviços eletrônicos. 

Gerenciar as atividades centrais de planejamento e controle dos recursos de atendimento. 

Realizar estudos para redistribuir pessoal nas unidades.

─ ─

Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento
Gerência de Planejamento Goiânia

Coordenar o processo de elaboração, execução, revisão, monitoramento e avaliação do 

Plano Estratégico do Governo do Estado e Planejamento a longo prazo. Coordenar o 

processo de elaboração, execução, revisão, monitoramento e avaliação do Plano 

Plurianual – PPA. Coordenar o acompanhamento, controle e avaliação sistemática das 

ações governamentais. Planejar e produzir conhecimentos de inteligência estratégica com 

vistas à atualização e retroalimentação dos instrumentos de planejamento e apoio à 

tomada de decisões. Elaborar e gerenciar indicadores de desempenho. Coordenar a Rede 

de Planejamento e Orçamento, bem como promover sua capacitação contínua.

Experiência profissional em 

planejamento estratégico, planejamento 

de longo prazo, plano plurianual (PPA) 

e Orçamento Público. Conhecimento 

em gerenciamento de projetos, gestão 

de processos, modelagem e avaliação de 

indicadores de desempenho, 

ferramentas e processo de BI (business 

intelligence ), BSC (Balanced 

scorecard).  

Área de ciências 

humanas, exatas ou de 

tecnologia da 

informação.

03/04/2014 ANEXO do Edital do 6º Processo de Seleção de Gerentes por Capacitação e Mérito. 13 de 17



Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento

Gerência de Planejamento e 

Controle de Pessoal
Goiânia

Dirigir e controlar a gestão e os gastos com pessoal no âmbito do Poder Executivo. 

Realizar estudos visando a atualização e o aperfeiçoamento da legislação de pessoal. 

Elaborar, propor e implementar atos, normas complementares e procedimentais relativas à 

aplicação e ao cumprimento uniforme da legislação de pessoal. Executar atividades 

relacionadas ao cumprimento de decisões judiciais dos órgãos da Administração Direta e 

Indireta. Analisar e preparar expedientes para subsidiar a execução de pagamentos 

decorrentes de decisões judiciais. Orientar, ouvidas previamente a Procuradoria-Geral do 

Estado e as Advocacias Setoriais, as Gerências de Gestão de Pessoas e/ou equivalentes da 

Administração Direta e Indireta, quanto ao cumprimento das decisões judiciais. Emitir 

certidões de histórico de cargos e de índices de reajustes salariais. Gerenciar, organizar e 

executar o controle de registros cadastrais, funcionais e posse dos servidores públicos. 

Promover o controle de cargos efetivos e de provimento em comissão da administração 

pública direta e indireta. Emitir declarações, histórico funcional para certidão de tempo de 

contribuição previdenciária e informações funcionais e financeiras de servidores 

comissionados. Prestar informações sobre admissão de pessoal efetivo, junto à 

Controladoria-Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado, observadas as 

exceções previstas em lei. Controlar a movimentação de servidores de forma a prover as 

necessidades de pessoal nos órgãos e entidades do Poder Executivo, promovendo a 

triagem de servidores, análise de perfil profissiográfico, encaminhando e acompanhando 

o processo de lotação.

Experiência profissional em gestão de 

pessoas e/ou folha de pagamento, no 

Sistema Estadual de Gestão de Recursos 

Humanos, na legislação pertinente às 

atividades da área, tais como Lei nº. 

10.460/88, Lei nº. 13.800/01, Leis dos 

Planos de Cargos, Carreiras e 

Remuneração vigentes.

Direito ou 

Administração.

Secretaria de Estado de 

Gestão e Planejamento

Gerência Especial de Estudos 

e Informações
Goiânia

Analisar documentos legais e propor alterações necessárias nas legislações, normas e 

procedimentos, visando a agilização dos serviços públicos. Criar normativas, instruções e 

manuais, visando orientar os órgãos sobre novas regras para desburocratizar ações da 

Administração Pública. Criar mecanismos para disseminar a cultura e medidas de 

agilização das ações da Administração Pública Estadual. Realizar benchmarking com 

outros estados, municípios e Governo Federal, identificando boas práticas de 

desburocratização. 

Experiência profissional em gestão 

pública, direito administrativo, 

gerenciamento por processos, sistemas 

informatizados, planejamento.

Administração, Direito, 

área de Gestão Pública, 

Ciências Econômicas 

ou Ciências Contábeis.
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UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Secretaria de Estado de 

Indústria e Comércio
Gerência da Secretaria-Geral Goiânia

Administrar a implantação e posterior execução do Sistema de Gestão Eletrônica de 

Documentos da Pasta. Realizar os trabalhos referentes ao Sistema de Gestão de Ouvidoria 

do Estado, no âmbito da SIC. Receber, registrar, distribuir e expedir documentos desta 

Secretaria. Elaborar atos normativos e correspondência oficial do Gabinete do Secretário. 

Comunicar decisões e instruções da alta-direção a todas as Unidades e aos demais 

interessados. Receber, analisar e encaminhar correspondências e processos endereçados 

ao Secretário. Manter arquivo de documentos expedidos e recebidos pelo Gabinete do 

Secretário, bem como controlar encaminhamento de processos, malotes e documentos. 

Prestar informações ao cliente interno e externo quanto ao andamento de processos e 

encaminhamentos diversos. Analisar e responder correspondências endereçadas ao 

Secretário. Controlar a abertura e a movimentação dos processos no âmbito de sua 

atuação.

Experiência Profissional em secretaria-

geral, Gerenciamento de Projetos e 

Processos, Lei nº 13.800/2001, Lei 

nº17.257/2011, Lei nº 17.039/2010, Lei 

Federal nº 12.527/2011, Lei Estadual nº 

18.025/2013 e Decreto nº7.904/2013, 

Decreto n°6.571/2006, Decreto nº 

7.914/2013, Decreto nº 7.902/2013, 

Decreto nº 7.903/2013, Instrução 

Normativa nº011/2012-SEGPLAN, 

Instrução Normativa nº004/2013-

SEGPLAN, Tabela de Temporalidade e 

Manual de Redação Oficial, Lei nº 

13.590/2000, Lei nº 13.591/2000 e 

Decreto nº 5.265/2000, Lei nº 

14.063/2001, Lei nº 17.367/2011 e 

Decreto nº 7.349/2011, Lei nº 9.489/98 

e Decreto nº 3.822/92.

−

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Secretaria de Estado de 

Infraestrutura Cidades 

e Assuntos 

Metropolitanos

Gerência de 

Acompanhamento e Medição 

de Obras do Grupo Executivo 

de Implantação do VLT

Goiânia

Acompanhar  o projeto ,  medição e desenvolvimento das obras, dos contratos de 

aquisição de equipamentos e de materiais para o empreendimento, produzindo relatórios 

de medição das obras e dos contratos de aquisição de equipamentos e materiais de acordo 

com os marcos contratuais que define os aportes financeiros.

Conhecimento na área de Engenharia / 

Arquitetura e ou área financeira. 

Experiência de acompanhamento de 

implantação de Projetos

Área  de Engenharia ou 

de Economia.

Secretaria de Estado de 

Infraestrutura Cidades 

e Assuntos 

Metropolitanos

Gerência de Administração de 

Aeródromos Públicos
Goiânia

Elaboração de orçamentos, elaboração de Termos de Referência para licitações, 

administrar, acompanhar e controlar os convênios e contratos inerentes aos Aeródromos 

Públicos, Gerenciamento de projetos e gestão de contratos.

─

Administração, Ciências 

Econômicas, 

Engenharia Civil ou Pós-

Graduação em 

Gerenciamento de 

Projetos.
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Secretaria de Estado de 

Infraestrutura Cidades 

e Assuntos 

Metropolitanos

Gerência de Gestão, 

Planejamento e Finanças do 

Grupo Executivo de 

Implantação do VLT

Goiânia

Gerar o relatório de prestação de contas na Assembleia Legislativa e Relatório de Gestão 

junto a CGE, Tomada de Contas junto ao TCE. Executar as funções de planejamento, 

planejamento estratégico, pesquisa e informação, orçamento, modernização de gestão e 

qualidade, integrada com a SEGPLAN. Elaboração dos programas integrantes do Plano 

Plurianual- PPA da Secretaria e do Orçamento Anual. Manter a atualização permanente 

do Sistema de Informações Gerenciais - Controladoria e o Syscore com os dados 

referentes aos programas do Plano Plurianual-PPA. Executar programas de reforma e 

modernização administrativa em conjunto com a SEGPLAN. Controlar registros de 

frequências e férias. Manter a organização dos documentos. Gerenciar os procedimentos 

de Execução Orçamentária e Financeira. Gerir o sistema de contabilidade, de retenção e 

pagamento dos impostos e demais contratos e convênios. Zelar pela lisura de todos os 

procedimentos financeiros. 

Conhecimento e experiência no setor de 

elaboração de Orçamento Público e 

Plano Plurianual – PPA. Experiência 

em gestão de processos e em execução 

Orçamentária e Financeira. 

Conhecimento de contabilidade.

Administração , 

Ciências Econômicas , 

Contábeis, Direito , 

Ciências Sociais  ou 

Gestão Pública.

Secretaria de Estado de 

Infraestrutura Cidades 

e Assuntos 

Metropolitanos

Gerência Técnico-

Operacional do Grupo 

Executivo de Implantação do 

VLT

Goiânia

Acompanhamento de todo o desenvolvimento do Plano de Trabalho da construção do 

VLT. Produção de Relatório de Acompanhamento das Obras e sua relação com o 

cronograma proposto. Acompanhamento do Gerenciamento do projeto de implantação do 

VLT.

Conhecimento na área de engenharia, 

arquitetura e ou área financeira. 

Experiência de acompanhamento de 

implantação de Projetos.

Área de Engenharia ou 

de Economia.

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos

Gerência de Correições e 

Disciplina

Goiânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

Acompanhar e conduzir procedimentos correcionais, analisar denúncias e representações 

recebidas, solicitando informações e efetivando diligências em Sindicâncias e Processos 

Administrativos Disciplinares, elaborando relatórios conclusivos, para subsidiar decisão 

do superior hierárquico.

Experiência profissional em Comissões 

de Processos Administrativos 

Disciplinares, com conhecimento em 

Legislação afeta à correição, fases e 

prazos de sindicâncias e PADs (Lei nº. 

10.460/1988), bem como 

Jurisprudências dos Tribunais 

Superiores. 

−

Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos

Gerência de Fauna e Recursos 

Pesqueiros

Goiânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

Gerenciar equipe técnica e operacional responsáveis pelas diligências inerentes a pasta. 

Analisar, revisar, chancelar, solicitações a respeito da exploração de fauna e recursos 

pesqueiros no Estado de Goiás. Elaborar propostas e ou proposições referentes a políticas 

para Fauna e Recursos Pesqueiros no Estado de Goiás. Estabelecer diretrizes em conjunto 

com outras organizações a respeito da Fauna e dos Recursos Pesqueiros para o Estado de 

Goiás. Elaborar, supervisionar e ou participar de ações e ou programas de proteção e de 

combate ao tráfico de animais silvestres no Estado de Goiás, fauna silvestre, manejo de 

fauna, e ou licenciamento relacionado a fauna e recursos pesqueiros, e ou consultoria 

relacionada a fauna e recursos pesqueiros, e ou pesquisas científicas relacionadas a fauna 

e recursos pesqueiros.

Analista Ambiental, Assistente 

Ambiental e Gestor de Recursos 

Naturais. 

Biologia, Engenharia 

Ambiental, Saneamento 

Ambiental, Química, 

Engenharia 

Agronômica, Geografia, 

Zootecnia ou Medicina 

Veterinária. 
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Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos

Gerência de Monitoramento 

Ambiental

Goiânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

Gerenciar as atividades técnicas, de qualidade e administrativas de laboratório de ensaios 

analíticos ambientais. Planejar, organizar e coordenar atividades relacionadas ao 

monitoramento dos recursos hídricos, do ar, do solo e efluentes, em consonância com o 

disposto nas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Promover 

soluções aos problemas, aprovar documentação técnica, coordenar a elaboração e 

acompanhar projetos, novos serviços e processos. Promover treinamentos, implementar 

decisões de planejamento e desenvolvimento, compatibilizar recursos humanos, 

econômicos, materiais e serviços. Definir metas e resultados, participar da elaboração da 

política de qualidade analítica, elaborar relatórios, aprovar a emissão de laudos técnicos, 

promover condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho.

Experiência profissional em coleta e 

preservação de amostras ambientais, em 

requisitos da norma NBR ISO/IEC 

17025:2005 e em implantação e 

manutenção de sistema de gestão da 

qualidade adequado e eficaz, para 

laboratórios de ensaios e calibrações, 

conforme os requisitos desta norma. 

Químico Bacharel, 

Farmacêutico 

Bioquímico, Engenheiro 

Químico, Engenheiro 

Sanitarista Biólogo e 

Tecnólogo em 

Saneamento.

Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos

Gerência de Outorga

Goiânia, com 

disponibilidade 

para viagens.

Desempenho de atividades de gerenciamento de recursos hídricos no estado de Goiás, 

especialmente nas autorizações para usos de recursos hídricos a nivel superficial e 

subterrâneo.

Experiência profissional em recursos 

hídricos e atividades de fiscalização.

Engenharia 

Agronômica, 

Engenharia Civil, 

Engenharia Ambiental 

ou Geografia.

UNIDADE Nome do Cargo LOTAÇÃO ATRIBUIÇÕES

CARGO OBRIGATÓRIO / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DESEJÁVEIS

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA

Universidade Estadual 

de Goiás
Gerência de Pesquisa

Universidade Estadual 

de Goiás
Gerência de Pós-Graduação

LEONARDO MOURA VILELA

Secretário

Goiânia, 03 de abril de 2014.
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