
ANEXO 3 DO EDITAL SEPLAG Nº. 03/2007
ESPECIFICAÇÕES DAS CARREIRAS

CARGO: GESTOR GOVERNAMENTAL NÍVEL I GRAU A
ESPECIALIDADE REQUISITO Jornada de

Trabalho
Remuneração

Inicial
Ciências Contábeis Curso superior em nível de graduação em Ciências Contábeis e registro no conselho

regional específico.

Ciência da Informação Curso superior em nível de graduação em Ciência da Informação ou Biblioteconomia
ou Arquivologia ou Documentação e registro no conselho regional específico.  

Ciências Exatas Aplicadas Nível  superior,  qualquer  curso ou programa de graduação e registro  no conselho
regional específico.                                                                                             

Comunicação Social Curso  superior  em  nível  de  graduação  em  Comunicação  Social  /  Jornalismo  /
Publicidade / Relações Públicas e registro no conselho regional específico.

Direito Curso superior em nível de graduação em Direito.

Engenharia Civil Curso superior em nível de graduação em Engenharia Civil e registro no conselho
regional específico.

Gestão Ambiental

Nível  superior,  curso  ou programa de graduação  em Agronomia  ou Arquitetura  e
Urbanismo ou Ciências Biológicas ou Engenharia Agrícola ou Engenharia Ambiental
ou Engenharia Civil ou Engenharia Florestal ou Engenharia Química ou Engenharia
Sanitária ou Geografia ou Geologia e registro no conselho regional específico.

Gestão Pública Nível  superior,  qualquer  curso ou programa de graduação e registro  no conselho
regional específico.

Pedagogia Nível superior, curso ou programa de graduação na área de educação e registro no
conselho regional específico.

Planejamento, Orçamento e
Finanças Públicas

Nível  superior,  qualquer  curso ou programa de graduação e registro  no conselho
regional específico.

Psicologia Curso superior em nível de graduação em Psicologia e registro no conselho regional
específico.

Tecnologia da Informação Curso superior em nível de graduação em Tecnologia da Informação ou em Sistemas
de Informação e registro no conselho regional específico.

40 (quarenta)
horas semanais

Vencimento
básico de R$
1.200,00 (hum
mil e duzentos
reais).



CARGO: AGENTE
GOVERNAMENTAL

NÍVEL I GRAU A

REQUISITO JORNADA DE TRABALHO REMUNERAÇÃO INICIAL
Ensino médio completo (2º grau) 40 (quarenta) horas

 semanais
Vencimento básico de R$ 660,00
(seiscentos e sessenta reais).

PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

- MINAS GERAIS - em 25 de outubro de 2007 / SEPLAG/SCPRH/DCPR 

CARGO: GESTOR GOVERNAMENTAL NÍVEL III GRAU A
ESPECIALIDADE REQUISITO Jornada de

Trabalho
Remuneração

Inicial
Direito Administrativo Curso superior  em nível  de graduação em Direito,  acumulado com curso de pós-

graduação lato sensu na especialidade

Direito Ambiental Curso superior  em nível  de graduação em Direito,  acumulado com curso de pós-
graduação lato sensu na especialidade

Direitos Humanos Curso superior  em nível  de graduação em Direito,  acumulado com curso de pós-
graduação lato sensu na especialidade

Direito Penal Curso superior  em nível  de graduação em Direito,  acumulado com curso de pós-
graduação lato sensu na especialidade

Direito Tributário Curso superior  em nível  de graduação em Direito,  acumulado com curso de pós-
graduação lato sensu na especialidade.

Matemática Curso Superior em nível de graduação em Matemática com curso de pós-graduação
lato sensu em Estatística e registro no conselho regional específico.

Pedagogia /Educação
Nível superior, curso ou programa de graduação na área de educação com curso de
pós-graduação  lato  sensu  na  área  de  educação  e  registro  no  conselho  regional
específico.

Psicologia / Criminologia Curso superior em nível de graduação em Psicologia com curso de pós-graduação
lato sensu em Criminologia e registro no conselho regional específico.

Saúde Pública Nível  superior,  qualquer  curso  ou  programa  de  graduação  com  curso  de  pós-
graduação lato sensu em Saúde Pública e registro no conselho regional específico.

40 (quarenta)
horas semanais

Vencimento
básico de R$

1.786,08 (hum
mil, setecentos
e oitenta e seis

reais e oito
centavos)


