Arsae-MG abre processo seletivo para vaga
de Gerente de Regulação Tarifária
23 de Março de 2020 , 16:16
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A Arsae-MG abriu processo seletivo para preenchimento de 1 vaga para o cargo de Gerente de Regulação Tarifária. As
inscrições vão até segunda-feira (30/3). Enviar currículos para: raphael.brandao@arsae.mg.gov.br. Diante das medidas
adotadas pela Agência por conta da pandemia da Covid-19, as entrevistas serão realizadas por vídeoconferência.
O profissional terá como função a gestão de uma equipe responsável por desempenhar atividades de análise,
pesquisa e cálculo através de manipulação de base de dados, elaboração de planilhas e de relatórios para
fundamentação de normativas relacionadas aos reajustes e revisões tarifárias dos prestadores de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário regulados pela Arsae-MG.
Confira os requisitos da vaga
Perfil: Profissional executor e flexível, com boa capacidade técnica e de gestão de pessoas, com boa comunicação
oral e escrita.
Requisitos para servidor público
Pré-requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais e pelo
Regulamento da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais – ARSAE-MG
• Ser brasileiro;
• Ter mais de dezoito anos de idade;
• Ter cumprido com as obrigações militares fixadas em lei;
• Estar em gozo dos direitos políticos;
• Não participar da gerência ou administração de alguma empresa comercial ou industrial;
• Não exercer comércio ou participar de sociedade comercial (exceto como acionista, quotista ou comandatário);
• Não tenha exercido, por qualquer período, nos doze meses anteriores, cargo, emprego ou função em entidade
sujeita à regulação da ARSAE-MG.
Pré-requisitos para preenchimento da vaga
• Ensino superior completo em Ciências Econômicas e áreas afins (com formação de no mínimo 5 anos);
• Conhecimentos avançados de Excel, Word e Power Point;
• Boa capacidade de elaboração de textos;
• Experiência comprovada em gestão de processos e/ou projetos;
• Experiência comprovada de, no mínimo, 3 anos em gestão de pessoas; e
• Não ter sido condenado em processo administrativo disciplinar ou judicial por crimes ambientais ou relacionados a
patrimônio público ou improbidade administrativa.
Conhecimentos e Habilidades desejáveis
• Pós-Graduação em temas afetos a finanças, ciências econômicas, regulação e/ou saneamento básico;
• Experiência comprovada em análise de viabilidade econômica de concessões;
• Experiência comprovada em análise estatísticas e programação (R e/ou Python); e
• Conhecimento em ciências contábeis.
Remuneração e benefícios
• Remuneração mensal: R$7.700,00;
• Auxílio-refeição de R$ 47,00 por dia útil efetivamente trabalhado;
• Férias (25 dias úteis por ano) e 13º proporcionais ao tempo trabalhado;
• Plano de saúde opcional com coparticipação;
• Carga horária de 40 horas semanais;
• Dedicação exclusiva, com exceção de atividades de licenciatura.
Formato de contratação
Cargo comissionado - regime de contratação estatutário.
Local de trabalho: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves em Belo Horizonte. Disponibilidade para
eventuais viagens.
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