Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe
Sexta-feira • 9 de Setembro de 2022 • Ano X • Nº 3851
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Decretos ......................................................................................................................... 02 a 06

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Tânia Marli Ribeiro Yoshida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n - Conceição do Jacuípe - Ba Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJMXQTNBRDM0QTDFRDA1OD

Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
2 - Ano X - Nº 3851

Conceição do Jacuípe

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO N° 309/2022, de 09 de setembro de 2022.

“Dispõe sobre critérios técnicos para o
cargo de Gestores Escolares do Sistema
Municipal de Ensino como condicionalidade
para
fins
de
distribuição
da
Complementação VAAR, para vigência no
exercício de 2023 e dá outras providências.”

A Prefeita do Município de Conceição do Jacuípe, Estado Bahia, Excelentíssimo Senhor
TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA, no uso das suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município, e demais legislações em
vigor;
CONSIDERANDO, o disposto no Art 206 da Constituição Federal, que, dentre outras
coisas, dispõe sobre gestão democrática do ensino público;
CONSIDERANDO, a Meta 19 do PNE que assegura condições, no prazo de 2 (dois)
anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos
de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto;
CONSIDERANDO, o Art. 64 da LDB que esclarece sobre formação de profissionais de
educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia
ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta
formação, a base comum nacional.
CONSIDERANDO, O Art. 67 da LDB que dispõe sobre a experiência docente como
pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério,
nos termos das normas de cada sistema de ensino.
CONSIDERANDO, a reunião realizada com os membros do Conselho Municipal de
Educação, aos cincos dias do mês de setembro de 2022, na sede da Secretaria Municipal
de Educação.
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DECRETA:
Art. 1º: Elaborar critérios e requisitos técnicos para o Cargo de Gestores das Escolas
Municipais, visando a complementação do VAAR, para o exercício 2023;
Art. 2º - O cargo será destinado aos servidores de carreira, efetivos, nomeados e em
atividade, após seleção, serão designados por portaria e atuarão em regime de
dedicação exclusiva;
Art. 3º - O provimento das vagas será realizado mediante análise de currículo e
entrevista;
Art. 4º - O período de efetivo exercício da função de Diretor Escolar será de 2 (dois)
anos, ocorrendo novo Processo Seletivo à função de Diretor Escolar ao final do
período.
DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA A FUNÇÃO
Art. 5º - Para o exercício da função, o integrante do quadro dos Profissionais da
Educação Básica deve atender aos seguintes requisitos:
I - Ser ocupante de cargo efetivo ou nomeado do quadro dos Profissionais da
Educação Básica;
II - Ter no mínimo 01 (um) ano de exercício ininterrupto imediatamente anterior
à data de inscrição, prestados em Escolas independente da atribuição e/ou carga
horária;
III - Ser habilitado em Licenciatura em Pedagogia ou em demais licenciaturas
cursando Especialização, Aperfeiçoamento ou Pós-graduação em Gestão Escolar;
IV – Não está em gozo de licenças: prêmio, médica ou maternidade;
V - Não apresentar nenhum impedimento para movimentação bancária;
VII - Não estar respondendo processo administrativo disciplinar e sindicância
administrativa;
VIII- Estar adimplente com as prestações de contas no Setor de Convênios e
Prestação de Contas;
IX - Não estar com processo de aposentadoria em agendamento e nem em estágio
probatório.
DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
Art. 6º O processo seletivo para escolha de candidatos à função comissionada de
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Diretor constará das seguintes etapas:
I - Etapa I: Análise de currículo;
II - Etapa II: Entrevista realizada pelos membros do Conselho Municipal de
Educação
§ 2º A Etapa I, será de caráter eliminatório e classificatório, caberá à Comissão
Municipal realizar a verificação da documentação exigida nesta Portaria.
§ 3º A Etapa II, será de caráter classificatório e consistirá em análise de títulos e de
currículo de acordo com os critérios e os indicadores de pontuação 6 constantes no
Formulário de Avaliação de Títulos e Currículo.
Parágrafo Único. Ainda que aprovado no Processo Seletivo à função de Diretor
Escolar, caso o candidato não cumpra qualquer dos requisitos acima, não será
designado para à função.
§ 1º Em caso de empate, a classificação obedecerá aos critérios abaixo:
I - Maior titulação;
II - Maior pontuação em curso na área de gestão escolar;
III- Maior idade.

DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR ESCOLAR
Art. 7º - A função de Diretor Escolar é composta das seguintes atribuições:
I - Representar a Unidade Escolar, responsabilizando-se pelo seu funcionamento;
II - Coordenar, em consonância com o Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar, a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político-Pedagógico e
do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Unidade Escolar, observadas as
Políticas Públicas da Secretaria Municipal de Educação e outros processos de
planejamento;
III - Coordenar a implementação do Projeto Político-Pedagógico da Unidade
Escolar, assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário
escolar;
IV - Manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto
com todos os segmentos da Comunidade Escolar, pela sua conservação;
V - Dar conhecimento à Comunidade Escolar das diretrizes e normas emitidas
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pelos órgãos do Sistema de Ensino;
VI - Submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e
parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros
repassados à Unidade Escolar;
VII - Divulgar a Comunidade Escolar a movimentação financeira da Unidade
Escolar;
VIII - Coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnico
administrativo-financeiras desenvolvidas na Unidade Escolar;
IX - Apresentar, anualmente, à Secretaria Municipal de Educação e à
Comunidade Escolar, a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no
Plano de Desenvolvimento da Escola, avaliação interna da Unidade Escolar e as
propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das metas
estabelecidas;
X - Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente.
DA COMISSÃO LOCAL
Art. 8 - Caberá a Secretaria Municipal de Educação coordenar o Processo Seletivo de
Diretor das Unidades Escolares, de acordo com os critérios estabelecidos nesta
Portaria.
§ 1º Caberá a Secretária Municipal de Educação constituir a Comissão Municipal do
Processo Seletivo à função de Diretor Escolar com o quantitativo de componentes que
atenda a necessidade para organização do Processo Seletivo de Diretor das Unidades
Escolares.
§ 2º Havendo necessidade, a Comissão Municipal do Processo Seletivo à função de
Diretor Escolar poderá convocar servidores de todas as Unidades Escolares da Rede
Pública Municipal, para auxiliar nos trabalhos técnicos.
Art. 9 - O Processo de Seletivo para designação de Profissionais da Educação, para
o exercício 2023 da função de Diretor Escolar, será coordenado pela Secretaria
Municipal de Educação.
DAS INSCRIÇÕES
Art. 10 - Os interessados em participar do Processo Seletivo de Diretor das Unidades
Escolares deverão se inscrever por meio do formulário próprio, disponibilizado pela
Secretaria Municipal de Educação desde que atendidos os requisitos definidos neste
Decreto.
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Art. 11º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, em 09 de setembro de 2022.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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