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LILIANE MORAIS BATISTA DE SÁ

SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DE GOVERNO HENRIQUE SANTILLO

Da entrevista profissional

44. A entrevista profissional tem como objetivo finalizar o processo de seleção, selecionando o candidato que obtiver maior pontuação na entrevista, através da aferição dos seus 

conhecimentos técnicos, habilidades gerenciais e vivência na gestão, através de roteiro estruturado e padronizado.

45. A entrevista obedecerá ao cronograma de dia e horário a ser divulgado após a entrega da documentação.

46. A entrevista será coordenada por um Superintendente ou representante da SEGPLAN, e terá a participação de 02 (dois) Superintendentes ou equivalentes do órgão: Superintendente 

de Gestão e Planejamento e Superintendente da área em  que a Gerência estiver  vinculada, os quais possuem autonomia e conhecimentos necessários para definição ou não do gerente.

46.1. Será selecionado o candidato com maior pontuação na entrevista profissional, sendo considerada no mínimo a média 6.0 (seis) para aprovação ao cargo gerencial. A condição dos 

candidatos remanescentes não gera direito líquido e certo à nomeação. Ocorrida a vacância do cargo gerencial, poderá ser realizada nova seleção por capacitação e mérito.

47. Os candidatos se responsabilizarão pelas informações prestadas no momento da entrevista.

48. Caso nenhum candidato seja classificado na entrevista a gerência sob vacância será submetida posteriormente a novo Processo de Seleção por Capacitação e Mérito.

O Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, convoca a candidata sub judice  para  Entrevista Profissional do 6º Processo de 

Seleção de Gerentes por capacitação e Mérito, a se realizar  na Superintendência da Escola de Governo Henrique Santillo, Rua C-135 esquina com a rua C-149, Qd.291, Lt.03, 

Jardim América, conforme cronograma abaixo:

CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA PROFISSIONAL-3ª ETAPA

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MERITOCRACIA

Goiânia, 26 de junho de 2014.
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