
 
 
RESPOSTA AO RECURSO DE CANDIDATO REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PLANO 
DE GESTÃO ESCOLAR NO QUE TANGE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DE GESTORES ESCOLARES PARA LOTAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO/PI, EDITAL Nº 003/2022 

 

 NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 06 

 MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: Peço revisão dos seguintes itens (nos termos do Edital 
003|2022. No item 5,"a",/'c", "e","h" ,"j". As informações sobre a referida escola ao qual eu fiz o Plano de 
Gestão, como foram poucos dias para elaborar e digitar entendi que as informações poderiam ser colocadas em 
slaid para a apresentação do plano na data do edital 13 de janeiro de 2023. Neste sentido, estou colocando como 
RECURSO o que foi apresentado nos SLAID. Estão impressos e colocarei junto com esse pequeno assunto. O 
meu interesse é aprender e saber realmente os erros. 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO 

 

 FUNDAMENTAÇÃO:  

O Plano de Gestão Escolar deverá conter: 

a) as ações e propostas para as dimensões (financeira, administrativa, pedagógica e democrática) e os 

respectivos aspectos da Instituição de Ensino, elaborado segundo modelo previsto no Anexo III deste Edital;  

c) É de responsabilidade exclusiva dos candidatos buscar os dados públicos referentes à Instituição de Ensino 

para subsidiar a elaboração do seu Plano de Gestão Escolar, bem como apresentar o Plano de Gestão Escolar 

nos termos deste Edital. 

e) Não serão considerados os documentos ilegíveis, com rasuras ou emendas, nem os que não atendam às 

especificações contidas neste Edital, ou enviados por e-mail, correspondência ou afins. 

h) Não será homologado o Plano de Gestão Escolar em desacordo com a legislação vigente, que não cumpra as 

alíneas previstas no 5, do edital.  

j) Será considerado desistente e eliminado do Processo de Qualificação – Diretor de Escola o candidato que 

não entregar o Plano de Gestão Escolar nos termos deste Edital. 

 

 Esclarece que a candidata disposta, não apresentou os critérios dispostos acima uma vez que o plano foi voltado 

para outra região (Estado de Santa Catarina), mas endereça o plano para Escola Nicolau da Silva (Escola do Município 

de Isaías Coelho), senão vejamos: 



 
 

 

 

 

  Ressalta-se que é de sua responsabilidade buscar os dados públicos referentes à Instituição de Ensino para 

subsidiar a elaboração do seu Plano de Gestão Escolar, o que não fez, descumprindo os termos do item 5, “c”. 

Ademais, incluiu dimensões além das dispostas no edital, não atendendo assim, os critérios do item 5, “a”. 

Desse modo, nos termos do item 5, alíneas “h” e “j” que dispõe respectivamente que não será 

homologado o Plano de Gestão Escolar em desacordo com a legislação vigente, que não cumpra as alíneas 

previstas no 5, do edital e que será considerado desistente e eliminado do Processo de Qualificação – Diretor 

de Escola o candidato que não entregar o Plano de Gestão Escolar nos termos deste Edital, a candidata acima 

disposta fica eliminada do certame.  

 

Isaías Coelho/PI, 19 de janeiro de 2023.   

 

 


