
SELEÇÃO Nº 04/2018 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

SELEÇÃO PARA DIRETOR (A) DE SEGURANÇA   

 
A Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo – SUASE, torna pública a realização da 

Seleção para Diretor (a) de Segurança para a Unidade Socioeducativa de Belo Horizonte 

e Ribeirão das Neves, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 

n.º 8.069, de 13/07/1990) e Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE 

(Lei n.º 12.594, de 18/01/2012), mediante as condições abaixo estabelecidas. 

 

 

1. CARGO, VAGA, LOCAL DE TRABALHO. 

 

 

* Cargo em Comissão de livre nomeação e exoneração (DAD -4) 

*Remuneração correspondente ao cargo direção de segurança de unidade administrativa, 

de provimento em comissão e recrutamento amplo, conforme o estabelecido na Lei 

Delegada nº174 de 26/01/2007. 

 

 

2. DOS REQUISITOS PARA O CARGO 

 

Poderão se apresentar para a seleção os servidores que atendam e preencham os requisitos 

descritos a seguir: 

 

 Desejável curso superior concluído em qualquer área, com diploma devidamente 

registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação – MEC; 

 

 Disponibilidade para assumir o cargo de forma imediata;  

 

 Disponibilidade para a carga horária exigida, em regime de exclusividade; 

 

 O candidato deve ser Servidor Efetivo dos Quadros da SUASE/SESP, da carreira 

de Agente de Segurança Socioeducativo; 

 

3. DAS HABILIDADES 

 

 São habilidades exigidas para o cargo de Diretor (a) de Segurança: 

 

3.1 CONHECIMENTOS 

a) Conhecimento dos marcos legais norteadores da Política de Atendimento 

Cargo Lotação Remuneração* Vagas 

 

Diretor (a) de Segurança 

 

xxxxx 

 

R$2.300,00 
 

CADASTRO 

RESERVA. 



Socioeducativo - Estatuto da Criança e do Adolescente e Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE.  

b) Desenvoltura na língua portuguesa, oral e escrita; 

c) Conhecimentos em Informática (Word, Excel e Power Point). 

 

3.2 COMPETÊNCIAS 

 

a) Inovação; 

b) Trabalho em equipe; 

c) Foco em resultados; 

d) Visão sistêmica; 

e) Liderança; 

f) Gestão de Pessoas; 

g) Competência técnica. 

 

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

São atribuições do (a) Diretor (a) de Segurança: 

 

 Assegurar o trabalho qualificado da equipe de segurança da Unidade, garantindo 

que ele se dê em consonância com as determinações do ECA e do SINASE e as 

orientações da SUASE; 

 

 Gerir os recursos humanos, orientar e supervisionar o trabalho da equipe de 

agentes socioeducativos e colocar-se como referência desta na articulação com a Diretoria 

de Segurança Socioeducativa - DSS do Núcleo Gerencial da SUASE. 

 

 Coordenar e transmitir os fundamentos norteadores da segurança socioeducativa 

e assegurar o acompanhamento ao adolescente de forma qualificada,  

 

 Atuar preventivamente no Centro Socioeducativo, de forma a garantir a segurança 

e a estabilidade para o desenvolvimento do trabalho socioeducativo; 

 Definir, em conjunto com o Diretor Geral, as ações e orientar as equipes em 

situações de emergências no Centro; 

 

 Definir e orientar quanto às estratégias de segurança do centro, em consonância 

com as diretrizes da SUASE; 

 

 Coordenar as atividades relativas à segurança geral do Centro; 

 

 Planejar, em conjunto com o Diretor Geral, Diretor de Atendimento, Supervisão 

de Segurança e Equipe de Atendimento as atividades internas e externas dos adolescentes; 



 

 Monitorar e avaliar as equipes de segurança do Centro; 

 

 Promover ações, visando a implantação ou melhoria da segurança e vigilância da 

Unidade; 

 

 Interagir, continuamente, com a direção e Equipe de Atendimento e 

administrativa, para otimizar as ações que contribuam para o processo socioeducativo dos 

adolescentes; 

 

 Promover ações, buscando a integração da equipe de segurança junto à direção, 

supervisão e professores da escola, visando o bom funcionamento das atividades 

escolares; 

 

 Articular com a Diretoria de Segurança da SUASE e outros órgãos do sistema de 

defesa social apoio à Unidade, quanto à atividade ou ocorrências de segurança; 

 

 Subsidiar a Direção Geral com informações sobre a rotina, a segurança e a 

estabilidade do centro, sempre propondo ações de intervenção; 

 

 Aprovar o planejamento feito pelo supervisor e/ou coordenador de segurança, do 

trânsito externo de adolescentes; 

 

 Inspecionar e aprovar o registro do banco de horas da carga horária ultrapassada 

pelo Agente de Segurança Socioeducativo, estipulada em lei, para que seja convertida em 

folga, conforme acordado pelo corpo diretivo, quando da disponibilidade do centro, sem 

comprometer a segurança da Unidade; 

 

 Autorizar formalmente os cronogramas de férias e de compensação de horas e 

permutas de plantões da Equipe de Segurança Socioeducativa; 

 

 Preencher o instrumento de acompanhamento e avaliação de desempenho do 

profissional, desde que designado formalmente, conforme prazos estabelecidos; 

 

 Estabelecer e gerir o número de Agentes de segurança socioeducativa presentes 

em cada plantão, considerando o contexto do Centro Socioeducativo, a fim de garantir o 

desenvolvimento do trabalho; 

 Estabelecer o número de permutas por plantão; 

 

 Promover capacitações periódicas para qualificação do trabalho da equipe de 

segurança; 

 

 Promover e coordenar os testes simulados do plano de emergência, visando treinar 

e qualificar a ação da equipe, durante o atendimento as emergências; 

 

 Atuar diretamente nas situações limite dentro do Centro Socioeducativo; 

 

 Responder pela Direção Geral, quando designado, em caso de ausência ou 

impedimentos, sem prejuízo de suas demais atribuições; 



 

 Manter constante interlocução com a Diretoria de Segurança Socioeducativa da 

SUASE; 

 

 Cumprir com as orientações do Núcleo Gerencial da SUASE. 

 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

 

5.1 As inscrições serão realizadas no período de 07/06/2018 a 28/06/2018, por meio 

eletrônico, mediante apresentação de Curriculum Vitae, elaborado em conformidade 

com os itens constantes do anexo I, e Carta de Intenções e Carta de Recomendação. 

 

5.2 Os candidatos poderão formalizar inscrição mediante envio dos documentos para 

o endereço eletrônico suasedss@seguranca.mg.gov.br, com o assunto SELEÇÃO 

DIRETOR DE SEGURANÇA. 

 

5.3 A carta de intenções deverá ter, no máximo, 30 (trinta) linhas, devendo ser 

utilizada fonte Times New Roman, tamanho 12 e conter: 

a) Breve apresentação do candidato; 

b) Expectativas com relação ao trabalho como Diretor de Segurança; 

c) Breve relato de sua experiência profissional.  

 

5.4 A Carta de Recomendação deverá ser elaborada pela chefia imediata do candidato e 

endereçada diretamente, pela própria chefia, para o e-mail 

suasedss@seguranca.mg.gov.br . A Carta de Recomendação deverá conter período 

trabalhado, função, atividades realizadas, desempenho na realização das tarefas, 

qualidades profissionais e pontos fortes. A carta de recomendação em hipótese alguma, 

será disponibilizada para o candidato. 
 

5.5 Os currículos que não estiverem de acordo com o anexo I e/ou sem carta de 

intenções serão AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADOS. 

 

5.6 Os currículos que forem remetidos fora do prazo estipulado serão 

AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADOS. 

 

 

6 DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 A Seleção se destinará à comprovação de capacidade funcional específica, 

qualificação e experiência para a função a ser exercida, sendo composto por três etapas: 

 

 

 

1ª fase: análise de currículo – Classificatória - 20 pontos: serão avaliados os critérios 

abaixo:  

mailto:suasedss@seguranca.mg.gov.br


Formação acadêmica 5 pontos  

Experiência comprovada dentro de unidade 

socioeducativa como coordenador 

5 pontos 

Experiência comprovada dentro de unidade 

socioeducativa como supervisor 

5 pontos 

Carta de intenções 3 pontos 

Carta de Recomendação 2 pontos 

 

 

2ª fase: Entrevista – Classificatória - 24 pontos: serão avaliadas as competências de 

trabalho em equipe, inovação, foco em resultados, liderança, visão sistêmica, gestão de 

pessoas e competências técnicas. 

3ª fase: Investigação Social - Eliminatória 

6.2 As entrevistas serão realizadas presencialmente e/ou por meio de vídeo conferência e 

terão duração de até 30 (trinta) minutos. 

6.3 Os candidatos que tiverem análise positiva dos currículos passarão à fase de 

entrevistas. Assim, serão informados de horários de agendamento para a realização da 

mesma. 

6.4 Os candidatos serão, ainda, avaliados quanto à pontualidade, postura, enquadramento 

das suas características e habilidades ao trabalho, experiência profissional e acadêmica 

na área, desenvoltura e entusiasmo. 

6.5 Os candidatos deverão atingir a pontuação mínima de 21 pontos para serem 

classificados e reputação ilibada, conforme apontado pela investigação social, para não 

serem eliminados. 

 

 

7 DA VIGÊNCIA 

 

A Seleção terá vigência de 12 (doze) meses a partir da publicação, podendo, a critério da 

SUASE, ser prorrogado por igual período. 

 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

8.1 O não comparecimento e/ou o atraso injustificado para a entrevista por mais de 15min. 

(quinze minutos), implicará na eliminação automática do candidato. 

 

8.2 Caso o candidato selecionado seja servidor efetivo não residente na cidade 

correspondente à vaga a que concorre, será realizada a sua remoção ‘ex oficio’. 

 

8.3 Caso o candidato selecionado seja servidor efetivo não residente na cidade 

correspondente à vaga a que concorre, o mesmo deverá arcar com os custos da 

transferência de sua moradia para aquela localidade. 

 



8.4 O resultado do processo seletivo será público, garantindo-se a todos os participantes 

não selecionados a ciência das razões da não aprovação por meio de correio eletrônico. 

 

 

9 ANEXO I 

 

MODELO DE CURRÍCULO 

Cargo pretendido: 

Dados pessoais 

Nome: 

Endereço: 

Telefone (fixo, celular e de recado): 

Email: 

Estado civil e idade: 

Escolaridade: 

Nível de formação: 

Instituição/Escola: 

Ano de conclusão: 

 

Experiência Profissional 

Ordem decrescente – do último emprego para o primeiro 

Nome da Instituição/Política/Programa/Projeto: 

Cargo: 

Data do início e data de saída (caso seja o emprego atual, deverá informar a data de 

início): 

Atividades desempenhadas: 

Contatos para referências: 

Experiência Acadêmica 

Formação e cursos complementares: 

Participação em cursos, seminários, Congressos, Fóruns. 

Nome do evento ou curso: 

Nome da Instituição: 

Carga horária: 

Data do evento: 

Produção Acadêmica: 

Publicação de artigos, dissertações e teses. 

 

 


