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Secretaria Municipal de Educação 

PROCESSO SELETIVO E CADASTRO DE RESERVA SIMPLIFICADO E 

NOMEAÇÃO PARA FUNÇÃO DE DIRETOR/ADMINISTRADOR DE UNIDADE 

DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA/ES. 

 
EDITAL Nº. 001/2022 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

Considerando a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) e a Resolução n.º 01, de 27 de julho de 

2022, que aprova as metodologias de aferição das condicionalidades de 

melhoria de gestão para fins de distribuição da Complementação VAAR, às 

redes públicas de ensino, para vigência no exercício de 2023 e dá outras 

providências. 
 

O município de Itarana - ES, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 206, 

inciso VI da Constituição Federal, Art. 14 e 15 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN, nº 9.394/96, Decreto nº 1.756/2022 de 12/09/2022, 

que dispõe sobre os critérios para o Processo  de Seleção de 

Diretores/Administradores das Unidades de Ensino da Rede Municipal de 

Educação; a Portaria Municipal Nº 1.768, de 2022, que designa Comissão 

Municipal para coordenar o Processo Seletivo de Diretores, divulga e estabelece 

normas específicas para a abertura de  inscrições e a realização de Processo 

Seletivo, destinado à escolha e nomeação para função gratificada de Diretor/ 

Administrador Escolar. 
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Secretaria Municipal de Educação 

COMUNICADO  
 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Itarana – ES, informa a abertura de 

Processo de Seleção de Diretor/Administrador de Unidade de Ensino, para atuar 

em escolas da rede municipal: 

a) EMEIEF Luiza Grimaldi;  

b) CMEI Santa Terezinha - Ana Gomes de Abreu Toniato; 

c) Polo das escolas localizadas nas comunidades de Baixo Sossego e Santo 

Antônio do Sossego. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1. Todos os cronogramas das etapas do processo de seleção até a 

Homologação do Resultado Final, regulamentado por este Edital, serão 

divulgados no site do município de Itarana www.itarana.es.gov.br e no Diário 

Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES - 

https://ioes.dio.es.gov.br/dom . 

 

2. O processo Seletivo de que trata o presente Edital, destina-se à seleção de 

profissionais para desempenho do cargo de Diretor/Administrador de Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Educação de Itarana – ES. 

 

3. As vagas acrescentadas em razão da reorganização da rede escolar municipal 

serão ocupadas pelo cadastro reserva deste Processo Seletivo. 

 

4. O Processo Seletivo será conduzido por uma Comissão Organizadora e 

Examinadora, devidamente constituída a essa finalidade, cujo Edital de seleção 

deverá levar em consideração critérios técnicos de mérito e desempenho. 

 

5. Para os efeitos deste Edital, considera-se a LDBEN - lei N° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, §2° do art. 67 (para os efeitos do disposto no § 5° do art.40 

http://www.itarana.es.gov.br/
https://ioes.dio.es.gov.br/dom
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e no § 8° do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de 

magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no 

desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento 

de educação básica em seus diversos níveis e modalidades), sendo essas 

funções: 

a) O exercício da docência; 

b) Direção de Unidade Escolar, Coordenação Pedagógica e Assessoramento 

Pedagógico (Professor Pedagogo). 

 

6. O cargo de Diretor/Administrador de Unidade de Ensino é de dedicação 

exclusiva, e será feita inscrição e seleção restrita do quadro de servidores 

efetivos do Magistério Municipal, salvo quando não socorridos interessados às 

vagas.   

 

7.Os candidatos classificados para a função de Diretor/Administrador de 

Unidade de Ensino serão nomeados, pelo Chefe do Poder Executivo, para um 

mandato de 03 (três) anos, permitida recondução por mais 01 (um) mandato, 

sem a necessidade de novo processo de seleção. 

 

DOS REQUISTOS PARA INSCRIÇÃO  

8. Para atuar no cargo de Diretor/Administrador das Unidades de Ensino desta 

municipalidade, o candidato deve enquadrar-se nos requisitos básicos exigidos: 

 
8.1 Para concorrer a função de Diretor/Administrador de Unidade de Ensino, o 

servidor efetivo deverá atender aos seguintes requisitos:  

I - Ser profissional efetivo do magistério público municipal de Itarana/ES; 

II -Ter, no mínimo, 03 (três) anos de experiência em docência;   

III-Ter Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura em Pedagogia 

regulamentada pela Resolução CNE/CP Nº. 1, de 15/05/2006, ou Curso Normal 

Superior com habilitação para o magistério, ou habilitação específica de Nível 

Superior, nas demais áreas da Educação, voltadas à Educação Infantil e Ensino 
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Fundamental, ou habilitação específica de Nível Superior, nas demais áreas da 

Educação, com Pós-graduação em Administração/Gestão Escolar. 

 

8.2 -Ter disponibilidade para ao exercício do cargo, com carga horária semanal 

de 40 horas, distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite (em casos de reuniões, 

formações continuadas e eventos que envolvam a educação do município); 

 

9. Não socorrendo interessados, entre os servidores efetivos, em número 

suficiente para provimento dos cargos de Diretor/Administrador de Unidade de 

Ensino, oportunizar-se-á o recrutamento de profissionais não efetivos do 

magistério público municipal; 

9.1 Para concorrer a função de Diretor/Administrador de Unidade de Ensino, o 

servidor não efetivo deverá atender aos seguintes requisitos:  

I - Ter, no mínimo, 03 (três) anos de experiência em docência na rede pública 

municipal de Itarana/ES;   

II - Ter Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura em Pedagogia 

regulamentada pela Resolução CNE/CP Nº. 1, de 15/05/2006, ou Curso Normal 

Superior com habilitação para o magistério, ou habilitação específica de Nível 

Superior, nas demais áreas da Educação, voltadas à Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, ou habilitação específica de Nível Superior, nas demais áreas da 

Educação, com Pós-Graduação em Administração/Gestão Escolar; 

 

9.2 Ter disponibilidade para ao exercício do cargo, com carga horária semanal 

de 40 horas, distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite (em casos de reuniões, 

formações continuadas e eventos que envolvam a educação do município); 

 

 10. Não poderá participar do Processo Seletivo para a função de 

Diretor/Administrador de Unidade de Ensino:  

I - O profissional do magistério que fora destituído do cargo de 

Diretor/Administrador de Unidade de Ensino pelo Poder Executivo em razão do 

cometimento de infração administrativa, após processo administrativo ou judicial 
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transitado e julgado, nos últimos 05 (cinco) anos, a contar da publicação do Edital 

de seleção; 

 II - O profissional do magistério em mudança de função por readaptação 

provisória e/ou definitiva;  

III- O profissional do magistério licenciado ou afastado para qualquer fim; 

IV- O profissional do magistério que tiver sofrido penalidade de advertência ou 

suspensão nos últimos 03 (três) anos, imediatamente anteriores à data de 

publicação do Edital de seleção;  

V- O profissional do magistério que possuir pendências na prestação de contas 

de recursos financeiros oriundos das esferas federal, estadual e municipal;  

VI- O profissional do magistério que integrar a Comissão Organizadora e 

Examinadora do Processo Seletivo;  

  

11. O Diretor/Administrador de Unidade de Ensino perderá o mandato, em casos 

de:  

I - Sumariamente, quando comprovado o não cumprimento do disposto no art. 

3º ou art. 5º do Decreto nº 1756/2022;  

II - Por renúncia; e  

III - Ao receber a aplicação da penalidade de advertência ou suspensão quando 

detectado o não cumprimento das atribuições, deveres e obrigações previstas 

na Lei Complementar Municipal nº 002/2008, no presente Decreto, no 

Regimento Interno Escolar, na Lei Municipal nº 1.340/2000 e em outras 

Legislações Educacionais em vigor, assegurado amplo direito de defesa. 

 

12. Os profissionais não efetivos do magistério público municipal, de que cuida 

este edital, serão submetidos à idêntico processo de seleção dos efetivos; 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 A inscrição neste processo de cadastramento não implica a automática 

participação no processo seletivo para Função de Diretor/Administrador Escolar, 

o profissional só terá participação e classificação após passar pela entrevista e 
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for aprovado pela banca julgadora. Caberá ao candidato acompanhar todo o 

processo seletivo pelo site do município. 

 

13. O Processo de Seleção compreenderá 7 etapas: inscrição, apresentação do 

Plano de Gestão Escolar e Entrevista, análise de documentos, classificação, 

conferência de documentos, homologação e nomeação no cargo; sendo todas 

as etapas coordenadas e acompanhadas pela Comissão Municipal designada 

para o Processo Seletivo, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

13.1 - Primeira etapa da seleção: obrigatória a todos os candidatos ao cargo de 

Diretor/Administrador de Unidade Escolar, envolverá o momento da inscrição 

pelo candidato(a), em formulário próprio, entregue a Comissão em local, data e 

horário estabelecidos por esse Edital; 

13.2 – Segunda etapa: obrigatória a todos os candidatos inscritos ao cargo de 

Diretor/Administrador de Unidade Escolar, envolverá o momento de 

apresentação do Plano de Gestão Escolar do candidato e Entrevista, sendo esta 

etapa de caráter: 

a) ELIMINATÓRIO: para o candidato com pontuação igual ou inferior a 50% na 

apresentação do Plano de Gestão Escolar;  

b) ELIMINATÓRIO: para o candidato com pontuação igual ou inferior a 50% na 

Entrevista; 

c) CLASSIFICATÓRIO: para os candidatos que atingirem a pontuação acima de 

50% na apresentação do Plano de Gestão Escolar; 

d) CLASSIFICATÓRIO: para os candidatos que atingirem a pontuação acima de 

50% na Entrevista; 

13.2.1 - Candidatos aprovados nessa etapa terão sua pontuação computada 

para a CLASSIFICAÇÃO; 

13.2.2 – A apresentação do Plano de Ação e a Entrevista serão analisados por 

uma Banca Julgadora a ser designada pela Comissão do Processo Seletivo. 
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13.3 – Terceira etapa do processo: análise da documentação, atribuindo a 

devida pontuação a cada candidato; 

13.4 – Quarta etapa do processo: divulgação da classificação dos candidatos no 

site do município de Itarana www.itarana.es.gov.br e no Diário Oficial dos 

Municípios do Espírito Santo – DOM/ES - https://ioes.dio.es.gov.br/dom . 

13.5 - Quinta etapa do Processo: Conferência da documentação original com as 

cópias apresentadas pelos candidatos classificados de acordo com as vagas. 

Caso esteja faltando algum documento original, automaticamente o candidato 

será desclassificado no momento, sendo reclassificado ao final da lista, e se dará 

seguimento a lista de classificação para preenchimento das vagas.  

13.6 – Sexta etapa do processo: Homologação - encaminhamento da Ata do 

Processo de Seleção do Diretor/ Administrador de Unidade Escolar ao Secretário 

Municipal de Educação e ao Chefe do Poder Executivo, para homologação do 

Resultado Final do Processo Seletivo. 

13.7 - Sétima etapa do Processo: Nomeação – Ao final do Processo de Seleção, 

serão nomeados pelo Chefe do Executivo, respeitada a ordem de classificação, 

os profissionais do magistério público para provimento do cargo de 

Diretor/Administrador de Unidade de Ensino da rede municipal de Educação, 

com Ato de Nomeação previsto para o dia 16/01/2023. 

 

14 - Em caso de desistência ou exoneração, será convocado o candidato 

habilitado melhor classificado, e assim sucessivamente;  

 

15 - Findada a lista de classificação e não havendo mais candidatos habilitados, 

será indicado pelo Secretário Municipal de Educação para nomeação pelo Chefe 

do Executivo, um profissional do magistério público da rede Municipal para 

ocupar o cargo de Diretor/Administrador de Unidade de Ensino, que atenda as 

exigências do art. 5º, do decreto nº 1756/2022, até a realização de novo 

Processo Seletivo. 

 

 

http://www.itarana.es.gov.br/
https://ioes.dio.es.gov.br/dom
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16. São atribuições da Secretaria Municipal de Educação: 

16.1- Acompanhar todo o Processo Seletivo e contratação do 

Diretor/Administrador das Unidades Escolares Municipais a ela jurisdicionadas; 

16.2- Fornecer declaração/certificado de participação em capacitações 

oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação; 

16.3- Efetuar o levantamento de vagas existentes para escolha; 

16.4- Homologar os pedidos de Designação Temporária de todas as Unidades 

de Ensino Municipais sob sua jurisdição; 

16.5 – Acompanhar o desempenho dos profissionais no exercício da função 

durante todo o mandato, avaliando com relatórios trimestrais, fazendo registros 

quando necessário; 

16.6- Providenciar a cessação da Designação, quando for o caso. 
 

17 - São atribuições da Comissão Municipal: 

17.1 – Elaboração e organização do Edital; 

17.2 - Coordenar todo o processo de inscrição;  

17.3 - Avaliar os títulos, a declaração de tempo de serviço, conferindo os 

documentos apresentados; 

17.4 - Definir a classificação dos candidatos, de acordo com a pontuação dos 

títulos / tempo de serviço apresentados; 

17.5 - Organizar todo processo de escolha para as vagas existentes.  

 
18 - Atribuições do Diretor/ Administrador Escolar: 
 
18.1 – Conforme Art.29 das Diretrizes Comuns da Rede Municipal de 

Ensino, Validada e Aprovada em 12/05/2021: São atribuições do 

Administrador Escolar, além de outras que lhe forem delegadas, respeitada a 

legislação pertinente: 

 

I - No âmbito da gestão pedagógica: 

 

a) coordenar a elaboração coletiva do Plano de Desenvolvimento Institucional 
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- PDI, do Programa de Autoavaliação Institucional - PAI e do Plano de Ação 

Anual da escola, submetendo-os à avaliação da Secretaria Municipal de 

Educação, assim como acompanhar a execução e promover sua avaliação 

contínua; 

b)  determinar qual(is) profissional(is) da equipe técnico-pedagógica fará(ão) a 

redação final dos documentos descritos;  

c)  analisar as metas de melhoria da escola, estabelecidas a partir do IDEBES - 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Espírito Santo, considerando 

informações de fluxo e desempenho escolar a partir do uso de avaliações em 

larga escala; 

d) apropriar-se dos indicadores educacionais da escola e utilizá-los para 

embasar intervenções pedagógicas; 

e) realizar reuniões sistemáticas com os pedagogos, com os coordenadores e 

com toda a equipe de professores; 

f)  garantir o cumprimento das horas-atividade na escola, correspondendo a 

1/3 (um terço) da carga horária semanal sendo composta de planejamento 

(individual e coletivo), avaliação e desenvolvimento profissional, visando à 

melhoria da aprendizagem com equidade, conforme previsto na legislação 

vigente; 

g) garantir o desenvolvimento dos conteúdos dos componentes curriculares da 

Base Nacional Comum Curricular e da Parte Diversificada, assegurando a 

aplicação dos fundamentos, dos princípios e dos conceitos do Projeto Político-

Pedagógico contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI; 

h) validar o Programa de Ações Pedagógicas elaborado pelo pedagogo, de 

forma a garantir a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de todos os 

alunos com equidade; 

i) responsabilizar-se com a equipe de apoio à gestão escolar e o corpo 

docente pelos resultados do processo ensino-aprendizagem tendo como foco 

a equidade; 

j)  mobilizar a comunidade escolar para a avaliação, a adesão e a 

implementação do Plano de Ação Anual da escola, assim como de projetos e 
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ações socioeducativas e culturais de iniciativa interna e de órgãos externos que 

contribuam para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; 

k) apresentar à comunidade escolar os resultados das avaliações internas e 

externas, buscando, coletivamente, estratégias de melhoria da aprendizagem 

com equidade; 

l) apresentar relatórios e indicadores de resultados da escola à Secretaria 

Municipal de Educação ao final de cada trimestre e ao final de cada 

semestre/ano letivo; 

m) promover ações para recuperação de alunos com baixo rendimento ao longo 

de todo o ano letivo; 

n) fomentar projetos desenvolvidos na escola que contribuam para a melhoria 

do processo de ensino-aprendizagem e para o engajamento dos alunos e de 

toda a equipe escolar; 

o) garantir que todas as aulas previstas no calendário letivo e respectivos 

conteúdos curriculares sejam cumpridos, seguindo normativo próprio; 

p) viabilizar as condições adequadas para o funcionamento pleno da escola 

quanto à efetividade do processo ensino-aprendizagem e à participação da 

comunidade; 

q) promover a formação continuada da equipe técnico-pedagógica, em 

especial dos professores, em articulação com os pedagogos; 

r) cumprir a legislação educacional vigente e as diretrizes e normas emanadas 

da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Estadual de Educação; 

s)  participar de reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação; 

t) apropriar-se das publicações oficiais e divulgá-las junto à comunidade 

escolar, tomando as providências necessárias para sua implementação; 

u) zelar pelo patrimônio público e pelos recursos didático-pedagógicos; 

v)  outras atividades que lhe forem atribuídas. 

 

II - No âmbito da gestão administrativa e financeira: 
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a)  manter atualizado o cadastramento dos bens móveis e imóveis, zelando, em 

conjunto com a comunidade escolar, por sua conservação; 

b) monitorar, sistematicamente, os serviços de alimentação quanto às 

exigências sanitárias, aos padrões nutricionais e à organização na distribuição 

do alimento; 

c) garantir espaços para as reuniões da equipe escolar; 

d) fiscalizar a execução dos serviços de limpeza e de vigilância, nas 

dependências e espaços de circulação, de todos os servidores administrativos 

lotados na unidade educacional que tenham esta incumbência; 

e)  validar e monitorar, sistematicamente, os serviços de transporte escolar; 

f)  monitorar os registros, em Livro de Ata, e tomar providências cabíveis com 

relação a situações atípicas do cotidiano escolar; 

g) monitorar a escrituração no livro de ponto; 

h) otimizar a ocupação das turmas e turnos, em consonância com o descrito 

no artigo 69, inciso II, alínea a e no artigo 132, § 4º, incisos II, III, IV e V da 

Resolução CEE/ES nº 3.777/2014, zelando pela melhoria do gasto público; 

i)  buscar junto ao mantenedor (Prefeitura Municipal de Itarana) as condições 

para atendimento ao que prevê a Resolução CEE/ES nº 3.777/2014; 

j)  viabilizar as condições adequadas para o funcionamento pleno da escola 

quanto às instalações físicas; 

k)  articular e elaborar, de modo participativo e democrático, junto ao Conselho 

Escolar, a ata de prioridades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, 

zelando pelo cumprimento das prioridades estabelecidas; 

l)  elaborar, de modo participativo e democrático, o Plano de Aplicação de 

Recursos Financeiros da escola do Programa Dinheiro Direto na Escola - 

PDDE, que deverá ser apreciado, aprovado pelo Conselho Escolar e pela 

Secretaria Municipal de Educação e inserido no sistema de acompanhamento 

do Programa; 

m) zelar pela transparência e eficiência na execução dos recursos financeiros 

municipais, estaduais e federais e na prestação de contas, submetendo-a ao 

Conselho Escolar e à Secretaria Municipal de Educação, cumprindo os prazos 
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estabelecidos; 

n)  tomar providências cabíveis em relação a situações atípicas do cotidiano 

escolar, observadas nos diversos espaços escolares, tais como: desvio de 

conduta, dificuldade de relacionamento, sinais de agressão, indisciplina, entre 

outros; 

o) zelar pelo cumprimento dos dias letivos, de acordo com o calendário escolar 

e pelo cumprimento das organizações curriculares vigentes; 

p) zelar pelo patrimônio público e pelos recursos didático-pedagógicos; 

q) viabilizar e incentivar a utilização dos equipamentos e espaços escolares; 

r)   enviar bilhetes, comunicados e/ou e-mails informativos a toda a comunidade 

escolar; 

s) coordenar técnica e administrativamente as atividades de organização e 

funcionamento da escola; 

t)  zelar pela integridade, preservação e organização do acervo documental da 

escola; 

u) zelar pelo cumprimento de todos os prazos estabelecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação no que concerne às atividades sob sua responsabilidade. 

 

III - no âmbito da gestão de pessoas e do relacionamento com a comunidade 

escolar: 

a)  responsabilizar-se pela elaboração do Programa de Autoavaliação 

Institucional - PAI e sua execução, conforme previsto na Resolução CEE/ES 

Nº 3.777/2014; 

b) responsabilizar-se pela realização da avaliação de desempenho de toda a 

equipe escolar, de registros disciplinares e demais providências decorrentes da 

avaliação de desempenho; 

c) tomar providências cabíveis com relação a situações atípicas do cotidiano 

escolar, observadas nos diversos espaços escolares, tais como: desvio de 

conduta, dificuldade de relacionamento, sinais de agressão, indisciplina, entre 

outros; 
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d) responsabilizar-se pela gestão de pessoas de todos os profissionais 

localizados e designados, viabilizando as condições adequadas para o 

funcionamento pleno da unidade escolar quanto ao relacionamento interpessoal; 

e)  responsabilizar-se pelo monitoramento da frequência de todos os 

servidores lotados na escola, bem como pela atualização e preservação dos 

dados referentes à situação funcional dos servidores; 

f) responsabilizar-se pela composição do quadro de pessoal no que tange à 

atribuição de carga horária especial, à alteração de carga horária de 

designados temporários e à solicitação de contratação de designados 

temporários; 

g)  garantir a execução das ações de formação continuada de toda a equipe 

escolar; 

h) relacionar-se com os demais profissionais da escola de forma cordial, 

colaborativa e solícita, apresentando dinamismo e espírito de liderança; 

i) viabilizar o engajamento e o comprometimento das pessoas, contribuindo 

para que o ambiente seja harmônico; 

j) garantir que todas as aulas previstas no calendário letivo e respectivos 

conteúdos curriculares sejam cumpridos, seguindo normativo próprio; 

k) socializar junto à comunidade escolar as diretrizes e normas emanadas da 

Secretaria de Estado da Educação e do Conselho Estadual de Educação; 

l) articular-se com as famílias e as comunidades, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

m) coordenar, com o Conselho Escolar, o processo de estudo do Regimento 

Escolar, a elaboração e a divulgação das normas de convivência, junto à 

comunidade escolar; 

n) interagir com os familiares/responsáveis pelo estudante, com a comunidade, 

com as lideranças locais, com as instituições públicas e privadas para a 

promoção de parcerias que possibilitem a consecução das ações da escola, 

no modelo da corresponsabilidade; 

o) mobilizar a comunidade escolar para a avaliação, a adesão e a 

implementação do Plano de Ação Anual da escola, assim como de projetos e 
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ações socioeducativas e culturais de iniciativa interna e de órgãos externos 

que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

DAS INSCRIÇÕES  

 

19. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação 

das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não 

poderá alegar desconhecimento. 

 

20. A inscrição será feita na Secretaria Municipal de Educação de Itarana -ES, 

situada na Praça Ana Mattos, Nº 50, Centro, no dia 09 de novembro de 2022, 

no horário de 08h às 11h e 12h às 15h, em envelope lacrado e rubricado (no 

lacre) com todos os documentos constantes no Item 22.1. É vedada a entrada 

do candidato no local de inscrição sem estar com o envelope devidamente 

lacrado, respeitando as medidas de prevenção e segurança ao contágio do 

COVID -19 (Coronavírus); 

22- No ato da inscrição o candidato deverá entregar em envelope lacrado e 

rubricado (no lacre) e identificado de forma legível fora do envelope: com o 

nome, data de nascimento, e-mail, telefone pessoal e de contato, contendo 

dentro do envelope SOMENTE a documentação abaixo discriminada, em cópias 

legíveis, sem rasuras. 

22.1 - DOCUMENTAÇÃO: 

a) Ficha de inscrição (Anexo I); 

b) Documento que contenha foto (RG ou CTPS ou CNH ou Carteira de 

Registro Profissional); 

c) Comprovante de residência; 

d) Comprovante de escolaridade (Diploma/Certificado acompanhado de 

Histórico Escolar do Ensino Superior); 

e) Comprovante de Pós-graduação; 

f) Comprovação do Tempo de Serviço total de experiência profissional 

(Regente de Classe/ Professor Pedagogo/Administrador Escolar); 
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g) Comprovação dos títulos/cursos indicados na ficha de inscrição (Anexo I); 

h) Declaração de Concordância de Disponibilidade para Cumprimento de 

Regime de Trabalho de 40 horas semanais. 

 

23. Os candidatos que apresentarem declarações inverídicas, constantes da 

ficha de inscrição, bem como apresentarem falsos documentos, serão 

desclassificados, além da imputação das penalidades legais, ficando impedidos 

de participarem de novo processo seletivo junto a Municipalidade pelo prazo de 

02 (dois) anos.  Caso for constatado algum tipo de documento falso no decorrer 

do ano letivo, o contrato será rescindido imediatamente; 

 

24. O preenchimento do formulário de inscrição, é de responsabilidade exclusiva 

do candidato, motivo que, havendo equívocos, poderão implicar na eliminação 

sumária do candidato ao Processo Seletivo. 

 

25. Compete ao candidato, a responsabilidade pela escolha dos títulos a serem 

apresentados, assim como os documentos de comprovação de pré-requisito, 

constantes no envelope; 

 

26. O candidato não poderá requerer seu envelope para acrescentar ou rever a 

documentação após a realização de sua inscrição; 

 

27. Os documentos entregues para fim de inscrição não serão devolvidos. 

 

28. Não serão consideradas válidas as inscrições efetuadas fora do prazo 

estabelecido no Edital. 

 
29. Os candidatos inscritos deverão preencher os seguintes requisitos: 

a) Ter na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 (dezoito) 

anos; 
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b) Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos, conforme previsto no 

artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 

c) Possuir a habilitação mínima exigida neste Edital. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ELIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
30 - Apresentação do Plano de Gestão Escolar 

30.1 - Essa etapa é eliminatória e classificatória, e será realizada por 

uma Banca Avaliadora designada pela Comissão Municipal; 

30.2 Para elaboração do Plano de Gestão Escolar o candidato deverá 

utilizar modelo único, que será disponibilizado em anexo desse Edital; 

30.3 O candidato elaborará o PGE com base nos dados apresentados 

de uma escola simulada, construída para este fim, que será disponibilizado 

em anexo deste Edital; 

30.4  O candidato deverá elaborar seu Plano de    Gestão Escolar e 

organizar a apresentação para a banca avaliadora; 

30.5  Os candidatos deverão estar disponíveis para participar de forma 

presencial, que acontecerá em data e horário previsto neste Edital; 

30.6  Não haverá segunda chamada ou repetição da avaliação; 

30.7  Não será aceita qualquer justificativa quanto à ausência do 

candidato à avaliação. O não comparecimento, qualquer que seja o motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 

Processo Seletivo; 

30.8 A apresentação deverá ter entre 10 (dez) e 15 (quinze) minutos de 

duração; 

30.9 A banca avaliadora será composta pelos membros da Comissão 

Municipal do Processo Seletivo, um Assessor   Jurídico, um Psicólogo, um 

representante da área de Finanças; 

30.10 A apresentação do Plano de Gestão Escolar vale um total de 100 (cem) 

pontos e será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 
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ITENS DESCRIÇÃO PESO 

1 Apresentação escrita 0 a 25 

2 Comunicação oral e uso do material para a 
apresentação 

0 a 20 

3 Análise e solução de problemas 0 a 25 

4 Organização e planejamento 0 a 20 

5 Observância do tempo determinado 0 a 10 

 

31. Entrevista  
 

31.1 Essa etapa é eliminatória e classificatória e será realizada pela Banca 

Avaliadora; 

31.2 A entrevista acontecerá após a apresentação do Plano de Gestão 

Escolar; 

31.3 A Banca Avaliadora avaliará os candidatos por meio de entrevista 

semiestruturada presencial. 

 

31.4 A entrevista vale um total de 100 (cem) pontos e será avaliada de 

acordo com os         seguintes critérios: 

 

ITENS DESCRIÇÃO PESO 

1 Conhecimento do trabalho 12 

2 Relacionamento interpessoal 10 

3 Autoconhecimento e equilíbrio emocional 10 

4 Flexibilidade 8 

5 Administração de conflitos e tomada de decisão 14 

6 Liderança 14 

7 Comunicação 10 

8 Orientação para resultados 14 

9 Persistência 8 

 

 

31.5 A ordem de apresentação dos candidatos respeitará prioritariamente a 

ordem de inscrição do candidato; 
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31.6 A avaliação por meio de Entrevista semiestruturada ocorrerá em data e 

hora estabelecida por este Edital, não havendo segunda chamada, repetição da 

avaliação, tampouco dilação de prazo; 

31.7 Não será aceita qualquer justificativa quanto à ausência do candidato à 

entrevista. O não comparecimento, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo; 

 

32. Os candidatos aprovados na apresentação do Plano de Gestão Escolar e na 

Entrevista, terão sua classificação segundo a ordem dos critérios: 

 

Profissionais  

Efetivos 

1º-Ter Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura em 

Pedagogia regulamentada pela Resolução CNE/CP Nº. 1, de 

15/05/2006; 

2º -Curso Normal Superior com habilitação para o magistério; 

3º -Habilitação específica de Nível Superior, nas demais áreas 

da Educação, voltadas à Educação Infantil e Ensino 

Fundamental; 

4º- Habilitação específica de Nível Superior, nas demais áreas 

da Educação, com pós-graduação em administração/gestão 

escolar. 

Profissionais 

não efetivos 

1º-Ter Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura em 

Pedagogia regulamentada pela Resolução CNE/CP Nº. 1, de 

15/05/2006; 

2º -Curso Normal Superior com habilitação para o magistério; 

3º -Habilitação específica de Nível Superior, nas demais áreas 

da Educação, voltadas à Educação Infantil e Ensino 

Fundamental; 

4º- Habilitação específica de Nível Superior, nas demais áreas 

da Educação, com pós-graduação em administração/gestão 

escolar. 
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32.1. O certificado de pós-graduação utilizado como requisito para inscrição, não 

terá essa certificação computada para pontuação. 

 

33. Os cursos de Pós-Graduação “Lato-sensu” (Especialização) e “Stricto-

Sensu” (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se cumpridas as 

exigências da Lei 9.394/96, do Decreto 9.235 de 25/12/2017 e dos regulamentos 

do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

 

34. A veracidade dos documentos apresentados será averiguada a qualquer 

tempo, obedecendo ao previsto nos artigos 298, 299 e 304 constante no Código 

Penal - Decreto-lei Nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, que trata dos crimes 

contra a fé pública e da falsidade documental, sob pena de abertura de processo 

administrativo disciplinar, nos termos da Lei Municipal nº 173/2004 e do Estatuto 

do Magistério, Lei Municipal nº 175/2004, sendo remetido cópia ao Ministério 

Público para a instauração de ação penal. 

 

35. Caso seja constatada fraude de qualquer natureza, o candidato será 

ELIMINADO do Processo Seletivo, independente de já estar contratado ou não, 

respondendo ainda pelo ato junto à Prefeitura Municipal de Itarana/ES e 

criminalmente na forma da lei.  

 
36. O processo de classificação dos candidatos inscritos abrangerá os seguintes 

itens: 

a) Pontos relativos aos certificados/declarações de cursos na área de educação 

apresentados; 

b) Pontos relativos ao tempo total de serviço. 
 

36.1 - A pontuação referente ao tempo de serviço, para efeito de classificação 

de candidatos, obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Pela atuação como Professor /Professor Pedagogo/Administrador 

Escolar, serão atribuídos 0,5 ponto por mês completo trabalhado, sendo que a 

fração de dias não será considerada para pontuação; 
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b)  É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 

concomitantemente em mais de um cargo ou instituição de ensino; 

c) O tempo já computado para aposentadoria não será considerado válido para 

contagem de pontos no processo de classificação, portanto, servidores 

aposentados deverão apresentar cópia da carta de aposentadoria anexada aos 

documentos relativos ao tempo de serviço. 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
37. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte 

ordem de prioridade: 

1º) O candidato que obtiver o maior número de pontos no item formação 

acadêmica e cursos na área de educação; 

2º) O candidato que comprovar maior TEMPO TOTAL de serviço já prestado, na 

função de Professor/Professor Pedagogo/Administrador Escolar, sendo 

considerados meses e dias trabalhados para a pontuação; 

3º) O candidato com a maior idade, considerando-se dia, mês e ano do 

nascimento. 

  
DA DIVULGAÇÃO 

 
 
38. As Publicações Oficiais deste Processo Seletivo serão divulgadas nos 

seguintes locais: 

a) Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itarana; 

b) Prefeitura Municipal de Itarana – Painel de Publicações Oficiais; 

c) Site do Município de Itarana www.itarana.es.gov.br ; 

d) Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES - 
https://ioes.dio.es.gov.br/dom . 
 
 

DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
 

39. A impugnação a este Edital, poderá ser efetuada por qualquer cidadão no 

prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data de publicação do mesmo, 

http://www.itarana.es.gov.br/
https://ioes.dio.es.gov.br/dom
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mediante requerimento dirigido ao setor de Protocolo na Prefeitura Municipal de 

Itarana, situada à Rua Elias Estevão Colnago, Nº 65, Centro, Itarana – ES, 

direcionado para a Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no horário de 

07h às 11h e 13 às 15h. 

 

40. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Itarana, 

situada à Rua Elias Estevão Colnago, Nº 65, Centro, Itarana – ES, no horário de 

07h às 11h e das 13h às 15h, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados 

da publicação do ato recorrido e dirigido a Comissão do Processo Seletivo 

Simplificado, que realizará seu julgamento no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data de sua interposição. O recurso deverá conter, sob pena de 

indeferimento: o nome do candidato recorrente, número de protocolo, endereço 

completo para correspondência, telefone para contato, assinatura do mesmo, as 

razões objetivas e hábeis a identificar a irresignação do candidato 

(a)/Recorrente. 

40.1- O candidato deverá ser claro, coerente e objetivo em seu pleito. Recurso 

incoerente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor desrespeite a 

Comissão, serão preliminarmente indeferidos.  

40.2 - Não será permitido anexar documentos junto ao Formulário para Recurso.  

40.3 - Não será aceito recurso por via postal ou correio eletrônico, nem fora dos 

padrões e prazos estabelecidos neste Edital. 

40.4 - A Comissão nomeada constitui instância única, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais por via administrativa. 

Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.  

40.5 - Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição dos candidatos 

para conhecimento no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após a publicação 

da análise. 

40.6 - Feita a análise de todos os recursos interpostos, será publicado o 

RESULTADO FINAL no site do município de Itarana www.itarana.es.gov.br e no 

Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES - 

https://ioes.dio.es.gov.br/dom, com as eventuais alterações. 

http://www.itarana.es.gov.br/
https://ioes.dio.es.gov.br/dom
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40.7- Serão admitidos recursos das seguintes fases: 

a) do não deferimento do pedido de inscrição; 

b) do Resultado Provisório da Classificação. 

 
 

 
DA HOMOLOGAÇÃO 

 
 
41. Após a conclusão dos trabalhos e de Classificação Final dos candidatos, a 

Comissão nomeada pelo decreto nº 1.768/2022, encaminhará oficialmente o 

Resultado Final deste Processo com os relatórios e classificação dos candidatos 

para apreciação e homologação pelo Prefeito Municipal de Itarana -ES. Depois 

de cumpridas as etapas de que trata o subitem anterior, o RESULTADO FINAL 

será publicado no mural da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

ITARANA-ES, bem como no endereço eletrônico www.itarana.es.gov.br Diário 

Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES - 

https://ioes.dio.es.gov.br/dom . 

 
 

DA CHAMADA 
 

42. A chamada dos classificados para preenchimento das vagas será efetuada 

pela Comissão Municipal, conforme cronograma em anexo. Para apresentação 

dos documentos para conferência com original. 

42.1. A chamada dos classificados para ocuparem as vagas será feita pela 

Secretaria Municipal de Educação, por meio da publicação do ato nos mesmos 

meios previstos deste Edital. 

42.2. No momento da chamada estando o candidato ausente, o mesmo poderá 

ser representado por terceiro habilitado, mediante procuração com poderes 

específicos para a escolha assinada pelo candidato, e com firma reconhecida 

em cartório.  

42.3. O não comparecimento do candidato ou seu representante legal ou ainda 

a desistência pela escolha da vaga segundo a ordem de classificação, será 

documentada pela Comissão, o que implicará na alteração da ordem de 

http://www.itarana.es.gov.br/
https://ioes.dio.es.gov.br/dom
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classificação, devendo o candidato ser reposicionado no final da listagem, que 

poderá ser chamado novamente, caso houver vagas e se todos os candidatos 

classificados tiverem sido chamados. 

 
43.  Após a formalização do contrato/posse, o servidor que solicitar a rescisão 

deverá cumprir aviso prévio de 30 dias; 

43.1. Caso o servidor não cumpra o aviso prévio de 30 dias, este deverá arcar 

as suas expensas com as despesas do profissional substituto, até a contratação 

do profissional para a vaga; 

43.2.  Após a homologação do Processo Seletivo, os candidatos classificados 

poderão ser convocados a qualquer momento, durante todo o prazo de validade 

do certame, para realização de exames médicos admissionais e além de 

apresentação de documentação pertinente, de acordo com a exclusiva 

necessidade da Prefeitura Municipal de Itarana, reservando-se ao direito de 

proceder à convocação e à contratação, em número que atenda ao seu interesse 

e às suas necessidades. 

 

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
44. A convocação para contratação será para o cumprimento do decreto nº 

1756/2022, sendo de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de 

Educação de Itarana/ES, para um mandato de 03 (três) anos, permitida 

recondução por mais 01 (um) mandato, sem a necessidade de novo Processo 

de Seleção. 

 

45 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO  

 

IMPORTANTE:  Não será aceito cópias frente e verso (devido a digitalização 
todos os documentos). 
  
 Foto 3X4 atualizada; 

Cópia simples dos seguintes documentos: 



24 

   

 

Secretaria Municipal de Educação 

a) CPF; 

b) Documento de Identidade (RG); 

c) Título de Eleitor; 

d) Comprovante de votação da última eleição e/ou declaração de regularidade 

junto a Justiça Eleitoral. (certidão de quitação pode ser emitida junto ao cartório 

eleitoral levando documento com foto) 

e) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

f) Carteira de trabalho; 

g) Número de inscrição do PIS/PASEP; 

h) Certificado de Reservista, sendo o nomeado do sexo masculino; 

i) Comprovante de Residência atualizado; 

j) Comprovante de Escolaridade Diploma com histórico e Pós-Graduação 

com histórico; 

k) Original do Atestado de Saúde Ocupacional emitido pelo médico do trabalho 

(cargo Diretor/Administrador Escolar); 

 l) CPF e Certidão de Nascimento do Dependente; 

m) Dados pessoais (Anexo I) do edital DT nº 001/2022 de 14/10/2022 entregar 

ficha preenchida; 

n) Declaração de Bens, quando possuir bens (Anexo III) do edital DT nº 

001/2022 de 14/10/2022 entregar ficha preenchida; 

o) Declaração de Bens, quando não possuir bens (Anexo IV) do edital DT nº 

001/2022 de 14/10/2022 entregar ficha preenchida; 

p) Declaração de Acúmulo de Cargos Públicos e anexo a declaração (Anexo V); 

do edital DT nº 001/2022 de 14/10/2022 entregar ficha preenchida; 

q) Declaração de Não Acumulo de Cargos Públicos e anexo a declaração 

(Anexo VI); do edital DT nº 001/2022 de 14/10/2022 entregar ficha preenchida; 

r) Certidão Negativa de Não Condenação emitida através do link 

http://www.tjes.jus.br/ 1° instância (fóruns) criminal e 2° instância (tribunal) 

criminal; 

s) Certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa de 

débitos junto ao município de Itarana; https://www.itarana.es.gov.br  (quem 

http://www.tjes.jus.br/
https://www.itarana.es.gov.br/
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nunca teve contrato no município de Itarana procurar o NAC para fazer a 

inscrição); 

t) Dados bancários de conta no Banco do Brasil, para fins de pagamento (Anexo 
II).  

 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL 

 
46. O candidato contratado na forma deste Edital será avaliado pela Secretária 

Municipal de Educação e pela equipe Pedagógica da Secretaria de Educação 

mediante relatório trimestral; 

46.1 O resultado insatisfatório da avaliação de desempenho do Diretor/ 

Administrador Escolar, acarretará a rescisão do contrato por justa causa e sem 

direito à indenização; 

46.2 A decisão da Secretária Municipal de Educação é definitiva e irrecorrível.   

 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

 
47. Os candidatos classificados para a função de Diretor/Administrador de 

Unidade de Ensino serão nomeados, pelo Chefe do Poder Executivo, para um 

mandato de 03 (três) anos, permitida recondução por mais 01 (um) mandato, 

sem a necessidade de novo processo de seleção. 

 

48. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções 

e aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como se acham 

estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 

eventuais retificações e instruções específicas, acerca das quais não poderá 

alegar desconhecimento.  

49. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 

de todos os atos, editais, avisos e comunicados referentes a este Processo 

Seletivo no site https://www.itarana.es.gov.br 

 

https://www.itarana.es.gov.br/
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50. O município de Itarana/ES, reserva-se o direito de proceder às contratações 

em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo 

com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes.  

 

51. A aprovação dos candidatos para Cadastro de Reserva neste Processo 

Seletivo não implica obrigatoriedade de sua admissão, cabendo ao município de 

Itarana/ES a avaliação da conveniência e oportunidade de aproveitá-los em 

número estritamente necessário às atividades por ele desenvolvidas, respeitada 

a ordem de classificação e a vigência do Processo Seletivo.  

 

52. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 

respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

 

53. Os casos omissos no presente Edital serão dirimidos pela Secretaria 

Municipal de Educação de Itarana, sob orientação jurídica da Procuradoria 

Jurídica Municipal.  

 

54. A Secretaria Municipal de Educação não se responsabilizará pelo translado 

de Diretores/Administradores Escolares dentro do município, bem como não 

será permitido o alojamento nas Unidades Escolares. 

 

55. A escolha será seguindo a ordem de classificação. 

 

56. A carga horária destinada ao Diretor/Administrador Escolar será de 40 horas 

semanais; 

 

57. O candidato que for contratado por esta Municipalidade, deverá participar de 

Formações Continuadas promovidas pela Secretaria Municipal da 

Educação ou pela instituição de Ensino na qual estiver localizado, desde que 

relacionadas aos interesses educacionais; 
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58. O candidato nomeado deverá cumprir rigorosamente, na Instituição de 

ensino na qual estiver lotado, a carga horária que lhe for atribuída 

semanalmente, sob pena de não receber a remuneração correspondente; 

 

59. O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de 

convocação, sendo sua responsabilidade acompanhar, durante toda a validade 

deste Processo Seletivo, e publicações oficiais. 

 

60. O Diretor/Administrador de Unidade de Ensino perderá o mandato:  

I - Sumariamente, quando comprovado o não cumprimento do disposto no art. 

3º ou art. 5º do Decreto nº 1756/2022; 

II - Por renúncia; e 

III - Ao receber a aplicação da penalidade de advertência ou suspensão quando 

detectado o não cumprimento das atribuições, deveres e obrigações previstas 

na Lei Complementar Municipal nº 002/2008, no presente Decreto, no 

Regimento Interno Escolar, na Lei Municipal nº 1.340/2000 e em outras 

Legislações Educacionais em vigor, assegurado amplo direito de defesa. 

 

61.  É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente as 

publicações oficiais e os prazos referentes a este Processo Seletivo. 

 

62. É condição essencial para se inscrever neste Processo Seletivo, o 

conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste Edital. 

  

63. É vedada a todos os membros da Comissão Organizadora, Examinadora e 

Julgadora, instituída pelo Decreto 1.768/2022, ajuda na organização de envelope 

e elaboração do Plano de Ação da Gestão Escolar dos candidatos inscritos. 

 

64. Ao se inscrever, o candidato declara que conhece e concorda plena e 

integralmente com os termos deste Edital e legislação vigente.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 

 
 

Itarana, 27 de outubro de 2022. 
 

 
Vander Patrício  

Prefeito Municipal de Itarana 
 

 
 
 

Aline Chiabai Costa Franco  

Secretária Municipal de Educação  

Portaria Nº 005/2021 
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ANEXO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 

 

NOME: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE(S):                                                      

E-MAIL: 

 

 

I - FORMAÇÃO ACADÊMICA E CURSOS 

(Campo preenchido pela SEMED) 
Valor 

atribuído 

Peso 

máximo 

Quantidade 

de 

certificado/

declaração 

 

Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20 1  

Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com 

aprovação de monografia, na área da educação. 
15 15 1  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da 

Educação, emitido por Secretarias Municipais de Educação, 

Instituição Pública Estadual e Federal, com duração igual ou superior 

a 80h, a partir de janeiro de 2017.  

 

5 
 

10 
 
2 

 

Declaração de participação, de no mínimo de 3(três) encontros 

presencias, em formação continuada realizada pela Secretaria 

Municipal de Educação de Itarana em 2022. 

 

5 
 
5 

 
1 

 

 

Certificado emitido pelo CEFOPE, com o mínimo de 80 horas, a partir 

de janeiro de 2017. 5 5 3 

 

 

 

TOTAL 
 

 

 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela SEMED) Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Professor/Professor Pedagogo e Diretor/Administrador 

Escolar, não sendo admitido fracionamento (Tempo Total). 

 

0,5 

 

  

III – PONTUAÇÃO: PGE E ENTREVISTA 

PGE Entrevista Pontos  

 

 

TOTAL DA PONTUAÇÃO DO CAMPO I, CAMPO II e CAMPO III 
 

 

 
CRITÉRIO USADO PARA CASO DE DESEMPATE:  _________________________ 

VAGA PLEITEADA 

DIRETOR/ADMINISTRADOR ESCOLAR  

EFETIVO (    )    NÃO EFETIVO (    ) 
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ANEXO II 

 
PROCESSO SELETIVO PARA DIRETOR/ADMINISTRADOR ESCOLAR  

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE RECURSO 

 

Eu ____________________________________________________, CPF nº 

_______________________, inscrito(a) na função de Diretor/Administrador 

Escolar, com o número de inscrição _______________________,solicito a 

Comissão Organizadora do processo Seletivo (Edital nº 001/2022) da Secretaria 

Municipal de Educação, que seja revista minha avalição devido a:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Itarana, _____ de ______________de 2022. 

 

Assinatura do Candidato(a): 

_____________________________________________ 

 

Este documento deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Itarana. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DE DISPONIBILIDADE PARA 

CUMPRIMENTO DE REGIME DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS  

 

 

Eu, ____________________________________________, Carteira de 

Identidade 

n°_____________________, expedida __________, residente e domiciliado à 

Rua 

__________________________________________, nº ___________, na 

cidade de 

_______________________________, na qualidade de candidato a Diretor/ 

Administrador Escolar, no Município _______________, DECLARO que: 

 

- Tenho disponibilidade e comprometo-me em cumprir o regime de trabalho de 

quarenta horas semanais, conforme dispõe as leis municipais vigentes; 

- Não fui condenado em processo disciplinar em órgão da Administração Pública 

Direta e Indireta nos últimos 05 (cinco) anos. 

 

 

 

Itarana, _____ de ______________de 2022. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO IV 
 

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 
 

1. O Processo Seletivo compreenderá a inscrição, a classificação, a convocação 
e a contratação de profissionais em designação temporária nos termos deste 
Edital, conforme cronograma abaixo: 
 
 

1.1- Publicidade do Edital: 28/10/2022 

1.2- Prazo para impugnação ao Edital: 03/11/2022 e 04/11/2022 

1.3- Inscrições: 09/11/2022 

1.4- Divulgação das inscrições indeferidas: 18/11/2022 

1.5- Recurso: 21 e 22/11/2022 

1.6- Apresentação do Plano de Ação e Entrevista: 30/11/2022 

1.7- Divulgação da classificação: 02/12/2022 

1.8- Recurso: 05 e 06/12/2022 

1.9- Homologação: 13/12/2022 

1.10- Convocação para localização: 20/12/2022 às 8 horas na Secretaria 

Municipal de Educação. 
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ANEXO V 
 

PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR – 2023 A 2025 
 

ESCOLA SIMULADA 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
VIDA FELIZ 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 
DADOS DA ESCOLA: 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
VIDA FELIZ 
MUNICÍPIO: ESPERANÇA 
COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE CEP:85.485-000 
EMAIL: emeiefvidafeliz@gmail.com 
 
ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 
 
Modalidades de ensino ofertadas: 
 
A escola oferta a Educação Infantil – pré-escola e o Ensino Fundamental Anos 
Iniciais. 
Matutino: 
Educação Infantil – 1º período: 13 alunos, 2º período: 22 alunos 
Ensino fundamental - 1º ano: 23 alunos, 2º ano: 16 alunos 
 
Vespertino: 
Ensino fundamental - 3º ano: 18 alunos, 4º ano: 10 alunos, 5º ano: 17      alunos. 
Totalizando 119 alunos. 
Horário de Funcionamento: 
Matutino - 7 às 12 horas 
Vespertino: 12:30 às 17:30 horas 
 
EQUIPE DE GESTÃO 
 
Diretor/ Administrador Escolar:____________________________________ 
 
CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 
Histórico 
 

mailto:emeiefvidafeliz@gmail.com
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Em 1967 membros da Comunidade de Alto Alegre uniram-se para criar uma 

escola, porque sentiam a urgência da mesma, pois seus filhos tinham que 

estudar. Então a comunidade construiu uma casa de madeira onde continha 02                           

salas de aula, 01 secretaria escolar, 01 cozinha e 01 banheiro, abrigando assim, 

quatro turmas do ensino fundamental: 1º, 2º, 3º e 4º série. 

Nessa época a comunidade pertencia ao município de Catanduvas, o qual era 

responsável pela documentação da escola, por isso, muitas informações sobre 

a instalação e o histórico do nome da escola, nos são desconhecidas. 

No ano de 1980 o município de Esperança foi emancipado e assim tornou-se 

responsável pelas escolas aqui instaladas. No ano de 1983 o prefeito municipal 

Hélio João Laurindo, por meio do decreto Nº 010/83, cria a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Vida Feliz, para receber alunos de 1ª a 4ª série. 

Sentindo dificuldade em relação ao espaço e estrutura os moradores da 

Localidade de Alto Alegre, novamente unindo forças conseguiram junto ao 

prefeito, pela resolução 3756/88, a construção de uma nova escola, sendo agora 

um prédio em alvenaria. A partir da nova construção a escola passou a ofertar 

também a educação infantil, com turmas da pré-escola, passando a ter a 

denominação de Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Vida Feliz. 

 
 
Prédio Escolar 
A escola hoje possui: 
04 salas de aula 
01 sala destinada aos professores 
01 sala usada como: laboratório de informática e biblioteca 
01 almoxarifado 
01cozinha com despensa 
01 secretaria escolar, que também é usada como sala da direção 
02 banheiros (masculino e feminino) 
01 lavanderia 
01 pequeno espaço coberto usado como refeitório; 
Amplo espaço aberto. 
Atualmente a escola ainda se encontra com deficiência no seu espaço físico. 
 
Recursos Físicos e Pedagógicos 
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05 computadores; 
02 notebooks; 
01 kit multimídia; 
01 impressora; 
01 câmera digital; 
01 Caixa de som amplificada; 
Diversas coleções de Livros recebidas do FNDE; 
Diversas coleções de livros adquiridos com recursos próprios. 
Diversos mapas de diferentes temas. 
 
Recursos Humanos 
 
Direção/Administrador 
escolar:________________________________________________ 
 
Pedagoga: Alessandra Reis Soares 
Professores 
Educação infantil 
1º período: Dulci Olvia Ribeiro 
2º período: Cleonice Duarte 
Ensino fundamental: 
1º Ano: Sidinéia Inácio da Silva 
2º Ano: Cícera Aparecida da Silva 
3º Ano: Luana Mara Mendes 
4º Ano: Vitória Fernandes 
5º Ano: Juraci Mabel 
Educação Física: Emersom Cevix Schaws 
ALE/Práticas de leitura: Olavo Domingos 
Vivências Musicais: Renata Ventura 
Ensino religioso: Renata Ventura 
Projeto Matemática Viva: Suelen Leire 
 
Funcionários do Administrativo: 

Auxiliar de secretaria: Verali Alvarenga 

Serviços Gerais: 

Jandira Schllemer 

Margarida Bonetti Conradi 

Beger Sandra Dias Dourado. 

Iolanda Cheiffer Rull
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Caracterização da Comunidade 
 
A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Vida Feliz está situada 

na Comunidade de Alto Alegre, Município de Esperança, sua característica 

socioeconômica cultural tem muita influência na vida escolar de alguns alunos, pois 

cerca de 80% não dispõe de condições dignas de vida, não possuem renda fixa, 

alimentação adequada, vestuário e moradia. 

Alguns alunos vivem na família o drama de pais alcoólicos, agressivos e até mesmo 

aqueles que pensam que o estudo não é importante, passando muitas vezes uma 

imagem negativa da escola para os filhos. Com isso deixam de incentivá-los a 

estudarem, fazendo com que não tenham uma visão da realidade da vida, tornando-os 

“despreparados” para o mundo que está em constante processo de transformação, 

sendo uma barreira muito grande para a escola e professores, os quais procuram 

reverter a situação, pois o maior incentivo vem de casa. 

Alguns ainda deixam de transparecer que o importante é somente ler e escrever. Isso 

dificulta o trabalho do professor, pois além de enfrentar as dificuldades de 

aprendizagem, precisam despertar o interesse dos próprios pais para que se coloquem 

dentro da realidade atual, sobre os avanços tecnológicos e as mudanças que ocorrem 

no cotidiano da vida e as exigências que são impostas hoje pela sociedade, 

principalmente no mercado de trabalho. 

 
Objetivos da Escola 
 
Compreender a cidadania como participação social e política, adotando no dia-a-dia, 

atitude de solidariedade, cooperação e repúdio as injustiças, respeitando o outro e 

exigindo para si o mesmo respeito; 

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e tomar decisões coletivas; 

Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais; 
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Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações (diferenças culturais, classe social, 

de crença, de sexo, de etnia ou outras características); 

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando 

seus elementos e a interação entre eles; 

Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 

suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética de inter-relação pessoal e de 

inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimentos no exercício 

da cidadania; 

Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis que 

garantam uma melhor qualidade de vida, agindo com responsabilidade em relação a 

saúde pessoal e coletiva; 

Saber utilizar diferentes fontes de informações e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos; 

Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los utilizando 

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intenção, a capacidade de análise 

crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação; 

Trabalhar a valorização dos recursos naturais, bens sustentáveis, atentando para a 

necessidade de preservação e uso consciente dos mesmos, a fim de garantir um 

ambiente saudável para todos. 

 
Linhas Básicas do Projeto Político Pedagógico da Escola 
 
A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Vida Feliz, procura 

construir por meio da transmissão de conhecimentos uma educação sólida, propiciando 

a todos os educandos a valorização e respeito pessoal e coletivo. 

Procura-se incentivar e desenvolver nos educandos um espírito de equipe, onde se 

trabalha em conjunto com os professores, pais, Conselho Escolar e a comunidade em 

geral, bem como com ações de projetos realizados por meio de parcerias, visando 

auxiliar os educandos nas soluções de problemas sociais, tornando-os atuantes de 

maneira firme e decidida na formação de uma sociedade mais digna. 

 



38 

   

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

O Projeto Político Pedagógico encontra-se embasado numa Psicologia   Histórico-

Cultural a qual compreende o homem a partir do que ele produz e reproduz (por meio 

do trabalho, o homem transforma o meio em   que vive e se transforma). 

No processo pedagógico, temos vários momentos importantes. Inicialmente podemos 

analisar o planejamento, com seu caráter metódico e rigoroso. Ao se planejar, é 

necessário termos clareza da direção que seguimos. Planejar é uma ação política e 

técnica que exige, portanto, análise crítica do professor, de suas   ações e de suas 

intenções. 

Para que esta forma de agir possa ser incorporada aos hábitos pedagógicos do 

educador, faz-se necessária uma formação inicial de qualidade e uma formação 

continuada, que considere a necessidade de formação constante e complementar ao 

longo da vida profissional e pessoal de cada um. É importante a necessidade de 

formação constante e aprofundada no que se refere às concepções que permeiam a 

educação, e dentre estas a real compreensão da concepção de um currículo que 

contemple a multidimensionalidade do conhecimento e que objetive a humanização do 

homem. 

A construção do PPP é resultado de um processo democrático de decisões que se 

preocupa em definir uma forma de organização do trabalho pedagógico, tentando 

assim, administrar da melhor forma possível os conflitos e as dificuldades presentes na 

Escola. O resultado destas discussões coletivas teve como consequência a concepção 

filosófica e concepção pedagógica desta Escola, deixando claro para todos os 

envolvidos no processo educativo a importância de se entender o sentido geral que 

norteia o conjunto de ações. 

Na Gestão Democrática busca-se, através das reuniões gerais da instituição e das 

reuniões do Conselho Escolar, diferentes maneiras de conseguir a                                     

participação mais ativa dos pais e demais membros da comunidade escolar no 

cotidiano da instituição. 

 
Orientações: 
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- Quadro de metas: deverá ser feita a leitura e análise de todo o quadro e propor as 

ações de curto, médio e longo prazo, que enquanto gestor pretende realizar (as ações 

devem ser pensadas a partir do que está descrito nos campos do quadro de metas). 

- Preencher o quadro referente ao plano de gestão escolar: metas de melhoria do 

processo educativo, levando em consideração todo o quadro de metas. 

- Cabe ao candidato, ao iniciar sua apresentação, entregar 03 (três) cópias do quadro 

de metas e do plano de gestão escolar, à comissão organizadora do processo seletivo. 
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QUADRO DE METAS 
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A ESCOLA QUE TEMOS HOJE 

A ESCOLA      QUE  

PRETENDEMOS 

O QUE VAMOS FAZER: 

AÇÕES (CURTO, MÉDIO E 

LONGO PRAZO). POTENCIALIDADES DIFICULDADES 

Analise sistemática dos 
resultados das avaliações 
dos alunos, utilizando os 
dados para replanejar e 

corrigir rumos. 

Flexibilização das 

avaliações para  que atenda 

a turma em geral. 

Resistência à novas 

práticas  educativas. 

Práticas adequadas de acordo 

com o Currículo que venham 

atender a individualidade do 

aluno. 

 

Avaliações externas 

realizadas pelo MEC e pela 

SEMED. 

Provas realizadas pelo MEC 

são produzidas sem respeitar 

as regiões; 

Não sabemos os resultados 

obtidos pela escola nas 

avalições do MEC por  a Escola 

não atingir o número necessário 

de alunos por turma. 

Uma escola que saiba os 

resultados atingidos por seus 

alunos, para melhorar o processo 

educativo. 

 

Atingir metas em relação às 

avaliações externas: 

PAEBES, AVALIAÇÃO DA 

FLUÊNCIA DA LEITURA, 

SAEB. 

Avaliações projetadas a nível 

nacional, não contemplando as 

regiões e não havendo 

adaptação e flexibilização 

curricular. 

Atingir os níveis estabelecidos 

para cada ano  de ensino. 
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 Promover uma efetiva 

participação da família e 

Conselho Escolar na escola, 

para trabalhar em prol do 

desenvolvimento dos alunos 

dentro do processo de ensino 

aprendizagem. 

Dificuldade de uma efetiva 

participação dos membros. 

Membros do Conselho Escolar e 

famliares participando  ativamente 

das decisões. 
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Socializar com funcionários e 

professores todas as 

informações obtidas: Leis, 

Instruções, Normas que 

regulamentam o processo 

educacional e informações 

passadas pela SEMED/SRE. 

Dificuldades de organizar 

momentos para discussões e 

repasses de informações, pois, 

alguns funcionários moram na 

comunidade da Escola e outros 

moram na cidade. 

Profissionais da 

educação informados e 

munidos de 

conhecimentos de 

forma a garantir seus 

direitos e deveres 

sempre em 

consonância com as 

Leis vigentes. 

 

Assegurar a construção 

coletiva e democrática do 

Plano de Ação do 

Estabelecimento de Ensino, 

bem como garantir ações para 

colocá-lo em prática. 

Comprometimento dos 

profissionais da educação 

quanto a elaboração e sua 

inserção/comprometimento no 

processo de execução. 

Profissionais da educação que 

não participam em tempo 

integral na 
construção do mesmo. 

Profissionais da 

educação 

comprometidos a 

formular metas e 

realizar ações para 

cumprí-las. 
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Formas de acompanhamentos 
das atividades pedagógicas e 
avaliações das disciplinas por 
meio dos Planos de Ensino. 

Construção individual onde nem 

todos participam. 

Pouco tempo disponibilizado no 
início do ano letivo para 

organização dos Planos de 
Ensino. 

Plano de Ensino 

coerente com o 

Currículo e as                 práticas 

pedagógicas. 
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Organizar os Pré-conselhos, 

Conselhos de Classe e Pós- 

conselho nos finais de 

bimestres, diagnosticando os 

pontos positivos e negativos, 

buscando soluções dentro da 

proposta pedagógica. 

Participação efetiva de todos 

os profissionais envolvidos. 

 

Conselhos de Classes 

que realize 

apontamentos para os 

profissionais diante das 

dificuldades 

diagnosticadas, bem 

como socializações de 

medidas adotadas que 

originaram pontos 

positivos. 
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Assegurar o 

elaboração/execução/cumpri

mento do   Regimento Escolar, 

Planos de Ensino e dos 

demais documentos 

escolares, por meio de 

encontros periódicos com 

professores, pedagogo e 

gestor para efetivação da 

aprendizagem e 

permanência do aluno. 

Dificuldade de leitura e 

compreensão dos mesmos, por 

parte da comunidade    escolar. 

 
Dificuldades na organização 

dos encontros devido ao 

número de profissionais que 

trabalham em outras 

escolas. 

Autonomia dos 

professores para a 

construção dos Planos 

de Ensino em 

consonância com o 

Currículo e legislação. 

Participação ativa de 

toda a comunidade 

escolar na elaboração e 

execução do 

Regimento Escolar . 

 

Evitar que os alunos faltem 

às aulas pedindo ajuda aos 

pais, e ou acionando a Rede 

de Proteção da Criança. 

Falta de compreensão e 

consequentemente 

resistência por       parte dos 

pais. 

Maior participação da 

Família  no processo 

educativo, evitando 

assim as faltas 

injustificadas. 

 

Verificar o compromisso dos 

professores com a 

aprendizagem  dos alunos e 

articulação com as famílias e 

a comunidade. 

Demora na detecção do 

problema e   repasse das 

informações. 

Pais que não acompanham a 

vida  escolar de seus filhos. 

Demora dos 

encaminhamentos 

necessários. 

Maior interação entre 

Professor/Direção/Peda

gogo para melhor 

acompanhamento dos 

planejamentos. 
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Dar condições do educando 

sanar suas dificuldades de 

aprendizagem por meio de: 

Sala de Recursos e Sala de 

Apoio, dando estímulo para 

participação dos mesmos. 

Falta de espaço físico e 

recursos     humanos. 

Deslocamento dos alunos até a 

Escola Municipal Carlos Gomes 

para o atendimento na Sala de 

Recursos e Sala de Apoio  

(escola próxima). 

Todos os educandos 

que apresentam 

dificuldades de 

aprendizagem 

participando ativamente 

da Sala de Recursos ou 

Sala de Apoio. 

Profissionais 

comprometidos 

flexibilizando as suas 

práticas pedagógicas. 

 

Detectar alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem e encaminhá-

los ao profissional 

competente para que 

consiga evoluir e sanar o 

problema. 

Dificuldades em 

diferenciar defasagem 

de dificuldade de 

aprendizagem. 
Demora no processo de 

avaliação. 
Perfil de difícil compreensão por 

parte do professor. 

Processos rápidos que 

facilitem o diagnóstico 

das dificuldades para 

posteriores 

encaminhamentos. 

 

Cumprir rigorosamente o 

Calendário escolar, conforme 

a elaboração e instruções 

recebidas pela mantenedora. 

Calendário não ser aprovado de 

acordo com as necessidades do 

município e sim de acordo com 

orientações pré definidas. 

Cumprir 

rigorosamente o 

Calendário escolar. 
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Respeitar e propiciar 

discussões e leitura com os 

educandos, sobre 

discriminação em geral ou 

bullying, para um ambiente 

escolar mais harmonioso. 

Falta de profissionais de outras 

áreas que auxiliem nas 

discussões desses temas 

(Rede de Proteção). 

Uma escola livre de 

discriminações, seja ela 

racial, de gênero ou de 

qualquer outro tipo. 
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Rede de apoio para a 

permanência do aluno na 

escola (Conselho Tutelar, 

MP, Assistência Social, etc.) 

Identificar a verdadeira causa 

da interrupção dos estudos ou 

baixo rendimento: aulas 

monótonas, falta de    apoio 

familiar, condições 

socioeconômicas, drogas, etc. 

Assegurar o acesso e  

permanência do aluno 

na escola, 

Ofertar um ensino 

público de qualidade 

em ambiente 

organizado e 

estimulador para que o 

aluno    sinta-se 

entusiasmado em 

aprender. 

 

Desenvolver atividades 

relacionadas a cultura Afro 

Descendentes nas áreas de 

artes, músicas, geografia, 

história e língua portuguesa. 

Falta de espaço e material 

adequado        para 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas a arte e música. 

Uma escola mais 

ampla e     com suporte 

de materiais e 

estrutura para o 

desenvolvimento de 

atividades. 
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Incentivar os professores e 

profissionais da educação a 

participarem das 

capacitações a distância e as 

oferecidas pela SEMED. 

Falta de interesse de alguns 

profissionais para  manter-se 

atualizado. 

Profissionais da 

Educação sempre em 

busca de novos 

conhecimentos. 

 

Proporcionar ao corpo 

docente e funcionários, 

momentos de   integração 

para dinâmicas de grupo, 

socialização de experiências 

para estimulá-los a buscar 

sempre novos  desafios. 

Envolvimento dos 

profissionais nos diferentes 

momentos de integração. 

Profissionais envolvidos 

com o cotidiano escolar. 
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 Dar condições para 

realização de Festa Junina, 

Dia da Família na escola, 

Reunião de Pais, gincanas, 

viagens culturais, para a 

integração maior entre 

alunos, pais, docentes e 

funcionários. 

Participação da comunidade 

escolar   na organização dos 

eventos. 

Pouca participação dos pais 

nos       eventos. 

Todos os profissionais 

da educação 

envolvidos no 

processo educativo. 

Todos os pais 

comprometidos com a 

vida          escolar de seus 

filhos. 

 

Reuniões pedagógicas com 

temas voltados a prática em 

sala de aula. 

Dificuldade de uma 

participação integral de 

todos os funcionários. 

Temas que contemplem os 

diferentes   seguimentos da 

comunidade escolar. 

Realizar reuniões 

pedagógicas, 

conscientizando    os 

professores e 

funcionários, da 

necessidade de 

encontrar caminhos mais 

prazerosos para 

concretização do 

processo ensino 

aprendizagem. 

 

Promover palestras com o 

Ministério e defensoria 

Pública, objetivando mostrar 

aos educandos e pais, seus 

direitos, deveres e 

compromissos perante a 

sociedade, melhorando 

assim o processo educativo. 

Dificuldade de contato com os 

órgãos  competentes, pois 

existe muita falta de  

profissionais no fórum da 

Comarca. 

Participação da família na 
escola. 

Pais participativos e 

instruídos      s obre as suas 

obrigações e direitos 

enquanto responsáveis 

da criança. 
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Fazer o plano de aplicação 

das verbas juntamente com 

as  instâncias colegiadas de 

maneira transparente para 

que seja aplicada para o 

bem comum. 

Reunir todos os componentes 

das instâncias (Conselho 

Escolar) para fazer o plano de 

aplicação de todo dinheiro da 

escola, sendo este referente a 

verbas ou obtidos em eventos. 

Conselho Escolar ativo 

e participativo. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manter em bom estado as 

instalações físicas em geral, 

para conservação do 

patrimônio e preservação da 

segurança dos alunos e 

funcionários. 

Demora no fornecimento de 

verbas, materiais e pessoal 

para realização, devido aos 

processos licitatórios. 

Escola organizada e 

limpa, para atender 

professores, alunos, 

funcionários e 

comunidade em geral. 

 

Prestar contas em tempo 

hábil dos gastos da escola. 

Reunir todos os componentes 

do Conselho Escolar  para fazer 

a prestação de contas. 

Conselho Escolar 

ativo e participativo. 
 



 

 

 
PLANO DE GESTÃO ESCOLAR 

METAS DE MELHORIA DO PROCESSO EDUCATIVO 

Prioridades 

da Escola 
Objetivos Ações Período 

Público 

Alvo 
Recursos 

Responsáveis 

pela                 

ação 

Resultados 

esperados 

        

        

        

 
 
PODE ACRESCENTAR QUANTAS LINHAS JULGAR NECESSÁRIO. 

 
Esse plano de ação é flexível e será avaliado constantemente, podendo ser alterado sempre que o coletivo escolar julgar necessário. 


