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Portaria nº 039/2022, de 13 de dezembro de 2022.  

Nomeia a Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo de Gestores Escolares da Rede 

Municipal de Ensino de Isaias Coelho e dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos da Constituição Federal, bem como na Lei Orgânica do 

Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, a partir desta data, a Comissão Organizadora do Processo de seleção 

de gestores escolares para lotação nas Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, objeto da 

Lei Municipal 610/2022, a ser composta pelos seguintes membros/servidores:  

I – Jandira Viera de Araújo- CPF 924.515.435-15 

II-Gildênia Pinheiro da Costa Feitosa- CPF 830.671.833-04 

III- Alla Nani Oliveira Soares Araújo- CPF 891.247.903-20 

§ 1º - A participação na Comissão será considerada serviço público relevante, não 

ensejando qualquer remuneração. 

§ 2º - A Comissão será presidida pelo primeiro membro designado, inciso I do caput 

deste artigo, podendo ser substituído nos casos de impedimento e vacância por membro da 

Comissão. 

Art. 2º - A Comissão Organizadora tem autonomia para decidir sobre as questões 

relativas à aplicação do processo de seleção, podendo praticar os atos inerentes ao mesmo, 

devendo todas as medidas ser amparadas pela legislação em vigor.  

Parágrafo Único – A Comissão será responsável para análise dos critérios do Plano de 

Gestão Escolar, nos termos estabelecidos em edital, recebimento de documentação de inscrição, 

somatório dos critérios de análise curricular, resposta de recursos e divulgações de resultados.  
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Art. 3º - Após concluídos os trabalhos, a Comissão Organizadora, designada nesta 

Portaria, deverá apresentar relatório das atividades desenvolvidas e divulgando o resultado do 

processo de seleção por meio da imprensa oficial do município. 

Art. 4º - A Comissão Organizadora do Concurso fiscalizará a aplicação do Edital, bem 

como providenciará a publicação de resumo do mesmo nos órgãos de imprensa oficial, 

promovendo ampla divulgação da seleção.  

 Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Isaías Coelho-PI, aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 

2022. 

 
Dr. Francisco Eudes Castelo Branco Nunes 

Prefeito Municipal 
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