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Resultados treinamentos em 2021 da Cemig Geração e Transmissão 

 
A Cemig Geração e Transmissão considera o seu capital humano fundamental para a 
realização do seu compromisso com a sustentabilidade econômica, social e ambiental 
e, com esse foco, procura adotar as melhores práticas do mercado de trabalho na gestão 
de pessoas. 
 
Quadro de empregados 
 
Diante da realidade imposta pelas atuais condições de regulação do setor de energia, a 
Companhia segue trabalhando em busca de mais eficiência e maior alinhamento com as 
referências do setor. A Companhia vem apresentando uma redução no quadro de 
empregados nos últimos 5 anos, passando de 1.343 empregados em 2017 para 1.209 
em 2021. 
 
UniverCemig 
 

 
Em 2021, foram viabilizadas 1841 participações em treinamentos técnicos presenciais 
para empregados da Cemig GT totalizando 36.049 homem-hora treinados. 
 
Gráficos 1 e 2 – Total Treinamentos Presenciais por categoria funcional em 2021 – Cemig 
GT 
 

 
 
Gráficos 3 e 4 – Total Treinamentos EaD por categoria funcional em 2021 – Cemig GT 
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Destaca-se que os treinamentos disponibilizados no formato de ensino a distância (EAD) 

nesse período tiveram um papel importante, com um aumento considerável na 

demanda, sendo registradas mais de 5.926 participações com mais de 93.426 homem-
hora treinados em 55 cursos ofertados, entre eles o treinamento de protocolo de saúde 
e segurança 2, segurança da informação, revalidação da habilitação na norma de 
liberação de equipamentos do sistema (01000-DGT-1C) treinamento em planos de 
contingências para subestações e treinamento e adesão anual à Declaração de 
princípios éticos e código de conduta profissional – 2021, sendo os obrigatórios 
disponibilizados a todos os empregados, conselheiros fiscais, de administração, 
contratados e estagiários. 

Tabela 1 – Total Participações e Homem hora treinado em 2021 – Cemig GT 
 

 
 
Gráficos 5 e 6 – Participações e homem hora treinado por categoria funcional em 
idiomas e pós-graduação em 2021 – Cemig GT 
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Os cursos de pós-graduação representaram um volume significativo para a categoria 
funcional liderança com 38 participações e 5.168 homens hora treinado. 
 
Tabela 2 – Total Participações e Homem hora treinado Idiomas e Pós-graduação em 
2021 – Cemig GT 
 

 
 
 


