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Antes de iniciarmos a descrição do cargo de gestor social, vale a pena 

descrever brevemente o modelo conceitual de gestão social utilizado pela 

Política de Prevenção Social à Criminalidade. 

A gestão social é parte específica da gestão pública destinada à 

implementação de programas, projetos e serviços sociais, portanto, constitui-se 

em um campo interdisciplinar e relaciona-se aos processos sociais , onde a 

ação gerencial é negociada entre seus diversos atores, procurando responder 

assim aos atuais desafios das politicas publicas. 

A gestão social não pode ser resumida a um simples sistema de 
gerenciamento, ela se apresenta de forma mais ampla e 
complexa, pois supõe uma postura filosófica, política e 
ideológica profundamente relacionada com a dimensão 
econômica, política e social. Nela é definida a direção, a 
natureza da ação que requer conhecimentos técnicos e 
administrativos, ainda, supõe a permanente análise dos 
contextos interno e externo. (Carvalho, 1999). 
 

Neste sentido, a gestão social tem como pressuposto político e ideológico o 

próprio objetivo geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade: 

contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes 

sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e 

para o aumento da sensação de segurança no Estado de Minas Gerais (ver 

Portfólio da Política de Prevenção Social à Criminalidade, 2014/2015). 



Das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade  

Para o desenvolvimento dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade 

são implantadas Unidades de Prevenção Social à Criminalidade nos Municípios 

parceiros, conforme a seguinte metodologia: 

 
Centros de Alternativas Penais e Inclusão Social de  Egressos do Sistema 
Prisional - Base Municipal: Unidades Públicas de abrangência municipal, 
localizadas em áreas centrais dos Municípios. Executam os Programas Central 
de Acompanhamentos de Penas e Medidas Alternativas - CEAPA  e Programa 
de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional – PRESP.  
 
Centros de Prevenção Social à Criminalidade - Base territorial: Unidades 
Públicas de abrangência territorial, localizados em territórios que registram 
maior concentração de homicídios nos Municípios. Executam os Programas 
Controle de Homicídios – FICA VIVO! e Mediação de Conflitos. 
 

Dentre os atores que atuam na nos Centros de Prevenção Social à 
Criminalidade, estão os Gestores Sociais, esses representam a Política e 
coordenam os programas de prevenção nos territórios e municípios. 

 

DA FUNÇÃO DO GESTOR SOCIAL. 

 

O Gestor Social é um profissional de formação superior das áreas de ciências 

humanas ou sociais, sendo responsável pela gestão e representação 

institucional da política de prevenção social à criminalidade no município e 

territórios onde atua. 

 

São eixos orientadores para atuação do Gestor no Município/território:  

a) Coordenação das Unidades de Prevenção Social à C riminalidade e  

b) Promoção da Política de Prevenção Social à Crimi nalidade nos 

territórios e municípios onde se encontramos implan tadas as Unidades: 

 

 



a) Coordenação das Unidades de Prevenção Social à 

Criminalidade: 

Gestão de Pessoas: 

- Gerenciar e criar estratégias para o acompanhamento das equipes e 

desenvolvimento das atividades, visando garantir que os princípios e a 

execução das metodologias dos programas, bem como as diretrizes da Política 

de Prevenção Social à Criminalidade do Estado de Minas Gerais, sejam 

implementadas de forma eficaz e eficiente. 

- Gerir as atividades desempenhadas pelos auxiliares administrativos, bem 

como dos serviços gerais e motoristas, como parte integrante da equipe das 

Unidades de Prevenção Social à Criminalidade. 

 

Infra-estrutura das Unidades  de Prevenção Social à  Criminalidade: 

- Auxiliar o Núcleo de Gestão Implantação e Gestão das Unidades de 

Prevenção Social à Criminalidade na gestão de infra-estrutura, informando e 

zelando pelas boas condições do seu funcionamento (imóvel, materiais, bens 

permanentes, etc), bem como acompanhar a execução do trabalho das 

equipes de apoio, de forma a garantir um bom funcionamento das Unidades. 

 

b) Promoção da Política de Prevenção nos território s e municípios 

onde se encontram implantadas as Unidades. 

Acompanhamento e interlocução entre os programas: 

- Promover a interlocução das ações dos programas nos territórios e 

municípios, possibilitando ampliar a leitura da dinâmica criminal e efetivação de 

projetos comuns que possam interferir nesta dinâmica.  

Articulação de Redes Intersetoriais e Interistituci onais: 

- Articular as ações e demandas oriundas das Unidades de Prevenção Social à 

Criminalidade as demais políticas públicas (programas, serviços e 



equipamentos) existentes nos municípios parceiros, bem como a sociedade 

civil em geral;  

Análise da dinâmica criminal: 

- Fomentar junto às equipes técnicas o estudo e a compreensão sobre a 

dinâmica social de violências e criminalidades vivenciadas nos territórios e 

municípios onde a política de prevenção social à criminalidade atua, visando o 

registro e sistematização das informações e a implementação de estratégias de 

intervenção adequadas às peculiaridades de cada localidade.  

 

Participação Social para Segurança com Cidadania.  

 

Executar e fomentar ações de prevenção social à criminalidade, em parceria 

com a sociedade civil, com a rede de políticas de proteção social, bem como 

junto ao público atendido, com vistas à construção da segurança pública com 

cidadania.  

 

Habilidades do GESTOR SOCIAL: 

 

O Gestor Social deve ter a capacidade de desenvolver habilidades gerenciais 

no âmbito de sua atuação, a saber:   

 

• Representatividade da política de prevenção social à criminalidade 

visando desenvolver articulações de rede e interlocuções com 

organizações públicas;  

• Visão sistêmica sobre os contextos internos e externos de sua atuação;  

• Capacidade e agilidade para tomada de decisões; 

• Habilidade e flexibilidade para responder as demandas e imprevistos; 

• Sensibilidade para escutar e lidar com situações de tensão; 

• Afinidade com ferramentas de gestão (planejamentos e plano de 

trabalho análise de problemas, monitoramento e avaliações, analise de 

ambientes) 



• Capacidade técnica para compreensão e acompanhamento das 

metodologias dos programas de prevenção social à criminalidade 
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