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EDITAL Nº 003/2022, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.  

 

INSTITUI E REGULAMENTA O PROCESSO 

DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE ISAIAS COELHO/PI PARA O 

BIÊNIO 2023 – 2024. 

A Prefeitura Municipal de Isaías Coelho- PI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 

realizará através da Secretaria Municipal de Educação, processo seletivo de Gestores Escolares para 

lotação nas Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Isaías Coelho/PI, regendo-se o 

mencionado processo pelas disposições legais aplicáveis e pelas instruções deste edital. 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O processo seletivo deve obedecer às normas constantes no presente Edital, o qual objetiva tornar 

pública seleção de Gestores Escolares para lotação nas Unidades de Ensino da Rede Pública 

Municipal, a fim de formarem banco de profissionais a serem nomeados pelo Poder Executivo 

Municipal. 

1.2 - A contratação dar-se-á mediante ato de nomeação de cargo em comissão, podendo o servidor 

ser exonerado a qualquer tempo, bem como convocados à luz da discricionaridade inerente à gestão 

municipal, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação. 

1.3 - Para ser contratado o candidato deverá satisfazer, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

a) Ter sido aprovado(a) na presente Seleção Pública; 

b) Ter idade mínima de dezoito anos completos, na data da contratação; 

c) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida igualdade, nas 

condições previstas no art. 12, inciso II, parágrafo 1º da Constituição Federal/88; 

d) Estar adimplente com as obrigações eleitorais; 

e) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

f) Possuir a escolaridade necessária para o desempenho da função; 

g) Declarar que conhece as exigências contidas neste Edital e que está de acordo com elas. 

h) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária especificada. 

i) Comprovar vinculação, de natureza efetiva, com a Rede de Ensino Municipal.  
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1.4 - O candidato, após nomeação, será avaliado periodicamente pelas Coordenadorias da Secretaria 

Municipal de Educação, sendo que, em caso de não atendimento das atribuições inerentes a cada 

cargo/função e/ou a falta de desempenho profissional adequado, prática de atos indisciplinares, 

constatados pela Secretaria Municipal da Educação, poderá ser exonerado nos termos da legislação 

vigente a qualquer tempo, devendo ser substituído por algum dos candidatos que compõem o banco 

de gestores. 

1.5 - O candidato deverá ter ciência que não poderá ter nenhum outro cargo público comissionado, 

bem como não poderá cumular cargos públicos, conforme disposto na Constituição Federal, podendo, 

para tanto, responder judicialmente por informações falsas ou omissas.  

1.6 - Competirá ao Chefe do Executivo Municipal a nomeação, para a Unidade de Ensino que 

melhor atender ao interesse público municipal, conforme necessidade das Unidades de Ensino. 

II. DO CARGO DE GESTOR ESCOLAR, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA, CARGA HORÁRIA 

DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO. 

2.1. O quadro a seguir discrimina os cargos selecionados, a quantidade, habilitação mínima, jornada 

de trabalho e remuneração. Segue: 

Cargo Quantidade Qualificação mínima Carga Horária de 

Trabalho 

Remuneração 

 

 

Diretor 

Escolar 

 

 

10 

1) Experiência em 

docência, por dois 

anos; 

2) Graduação em 

Pedagogia; ou 

Licenciatura na área de 

ensino             3) 

Formação/habilitação 

em Gestão Escolar. 

 

 

40 horas/semanal 

 

 

Nos termos 

da Lei do 

Magistério e 

critérios de 

gratificação 

estabelecidos 

na Lei 

Municipal n° 

568/2019 

 

2.2. São atribuições do Diretor Escolar: 

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações dadas pela Secretaria Municipal de Educação. 
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b) Administrar a escola e seus recursos humanos, materiais e financeiros;  

c) Coordenar os trabalhos administrativos e pedagógicos da escola, supervisionando a admissão de 

alunos, a previsão de materiais e equipamentos, providenciando, junto à Secretaria Municipal da 

Educação, alimentos e transportes para os alunos, a fim de assegurar a regularidade no funcionamento 

da entidade que dirige; 

d) Estabelecer o regulamento da escola, traçando normas de disciplina e comportamento para 

propiciar ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos; 

e) Zelar pelo cumprimento do calendário e horários escolar. 

f) Garantir o cumprimento dos prazos de alimentação dos programas aos quais a Escola está 

vinculada. 

g) Participar, quando convocado(a), de forma efetiva das formações e encontros de gestores ofertados 

pela Secretaria Municipal de Educação e órgão correlatos. 

h) Exercer outras atividades correlatas. 

III - DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As Inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas através de preenchimento de ficha de 

inscrição a ser entregue, na sede da Secretaria Municipal da Educação, situada na Praça Joaquim 

Coelho Ferreira , 276 Centro, Isaías Coelho-PI, no período de 16/12/2022 e 23/12/2022, das 8h às 

12h nos dias de regular funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. 

3.2. Para se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer ao endereço, 

nos horários e prazos indicados no item anterior com os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição disponibilizada neste instrumento (Anexo I), devidamente preenchida (em letra 

de forma) e assinada; 

b) Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cédulas 

de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia 

Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 

Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade; 

c) Título Eleitoral e prova de quitação das obrigações eleitorais; 

d) Documento Militar e prova de quitação das obrigações militares (para inscritos do sexo masculino);  
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e) Currículo profissional acompanhado de cópia autenticada dos títulos que comprovam as 

informações contidas nos mesmos, inclusive a experiência em docência. 

f) Plano de ação de gestão, conforme o Anexo III do edital.  

3.3. É de responsabilidade do(a) candidato(a) o preenchimento correto das informações nos 

formulários, não sendo aceita solicitação de inscrição extemporânea ou em desacordo com as normas 

deste Edital.  

3.4. A inscrição tem caráter condicional, podendo ser cancelada a qualquer tempo, desde que 

verificadas falsidade ou inexatidão nas informações prestadas pelo candidato. 

3.5 - Após o período de inscrições, a Comissão Organizadora tornará pública a lista preliminar das 

inscrições deferidas, a ser realizado por meio de publicação oficial no dia 04/01/2023. 

3.6 – Será oportunizado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para interposição de recursos para 

inscrições indeferidas, a ser realizado junto à Secretaria Municipal de Educação, no endereço acima 

indicado. 

3.7– No dia 10/01/2023 será publicada a análise de eventuais recursos e as inscrições homologadas. 

3.8 - Integram este instrumento e dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 

anexos:  

ANEXO I – Ficha de Inscrição; 

ANEXO II – Cronograma de Execução da Seleção 

ANEXO III- Modelo de Plano de Gestão do Processo de Qualificação 

 

IV – DA PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

4.1 – Para efeito de pontuação serão considerados os critérios apresentados no quadro que segue: 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO PONT. 
PONT.  

MÁXIMA 
OBSERVAÇÃO 

01 Mestrado 1,0 1,0 

Até 01 curso. Diploma de conclusão de 

curso de Mestrado, devidamente registrado, 

fornecido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, na área relacionada 

à gestão escolar.  

02 
    Experiência comprovada em 

Gestão Escolar 
1,0 2,0 

A cada ano de experiência comprovada em 

gestão escolar, o candidato pontuará em 1,0, 

podendo chegar a 2,0 (2 anos). 

03 

Curso de Especialização 

(Latu Sensu) em Gestão 

Escolar 

 

1,0 1,0 

Até 01 curso. Certificado Especialização 

(Latu Sensu) em Gestão Escolar e emitida 

por instituição reconhecida pelo MEC. 

04 

- Graduação em Pedagogia; ou 

 - Licenciatura na área de 

Ensino             

2,0 2,0 Requisito de qualificação mínima. 

05 Curso de Gestão Escolar 2,0 2,0 Requisito obrigatório. 

06 
    Experiência em Docência 

Escolar 
1,0 2,0 

Requisito obrigatório. 

A cada ano de experiência comprovada em 

docência, o candidato pontuará em 1,0, 

podendo chegar a 2,0 (2 anos) 

4.2 - A ordem de convocação dos candidatos selecionados obedecerá aos critérios de seleção e será 

disponibilizado através de convocação específica. 

V – DOS CRITÉRIOS DO PLANO DE GESTÃO  

5. 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; 

b) no máximo 50 páginas, conforme as regras da ABNT. 

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. 

d) O documento deve ser impresso, com suas páginas no tamanho A4. 
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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. 

f) Não haverá, em hipótese alguma, outra data, horário ou forma para a entrega do Plano de Gestão 

Escolar. 

g) Após a entrega do Plano de Gestão Escolar, ele não poderá sofrer alterações, no entanto, a 

Comissão Organizadora de acompanhamento do processo de qualificação para o exercício da função 

de Diretor de Escola poderá sugerir adequações e ajustes após a posse dos candidatos. 

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.  

i) Não serão consideradas as páginas que extrapolarem o limite previsto no item 5, b, deste 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. 

5.1 DA APRESENTAÇÃO, DA AVALIAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA  

a) As apresentações, as avaliações e as votações dos Planos de Gestão Escolar das Instituições de 

Ensino da Rede Pública Municipal de Isaías Coelho/PI ocorrerão nos dias conforme o cronograma 

deste edital; 

b) A Banca Examinado será em conformidade com a portaria n° 039/2022;  

c) Deverá o(a) candidato(a) apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência no dia, horário e 

local designado, conforme publicado no site oficial do município. 

d) Será considerado desistente e eliminado do Processo de Qualificação – Diretor de Escola o 

candidato que não comparecer na Sessão Pública de apresentação formal do Plano de Gestão 

Escolar nos termos deste Edital. 

e) A apresentação expositiva sobre o plano de gestão escolar, terá duração máxima de 40 (quarenta) 

minutos, sendo 30 (trinta) minutos de exposição e 10 (dez) minutos para questionamentos, para 

cada candidato. 

f) Serão avaliados pela banca examinadora os seguintes critérios do Plano de  Gestão: 

• Conteúdo (0 a 1 pontos); 

• Uso adequado da normal culta, formatação e coerência ( 0 a 0,5) 

• Viabilidade (0 a 1 pontos); 

• Metas e ações da dimensão Pedagógica (0 a 1,5 pontos); 

• Metas e ações da dimensão Administrativa (0 a 1,5 pontos); 
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• Metas e ações da dimensão Democrática (0 a 1,5 pontos); 

• Metas e ações da dimensão Financeira (0 a 1 pontos); 

• Segurança e domínio na defesa (0 a 1,0 pontos); 

• Exposição coerente (0 a 1 pontos). 

 

g) Os membros da Banca Examinadora atribuirão aos (às) candidatos (as) pontuação individual 

que variará entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos, em cada um dos critérios  apresentados acima. 

 

h) Para apuração da nota final desta fase, será feita a soma das notas de cada quesito acima 

apresentado, Após, será apurada média simples obtida com a nota final de cada avaliador. 

 

VI. DA CLASSSIFICAÇÃO 

6.1. Será classificado o candidato que obtiver maior quantidade de pontos no conjunto da média 

da análise curricular (títulos) e dos critérios de pontuação estabelecidos para o plano de gestão. 

6.2. O candidato será classificado por ordem decrescente dos pontos obtidos em Lista de Classificação 

Geral. 

6.3. Ocorrendo empate na classificação dos candidatos, o desempate se dará, pela ordem, em prol do 

candidato que: 

a) Obtiver maior experiência profissional comprovada na área de gestão escolar;    

b) For mais idoso. 

VII– DOS RECURSOS E DO RESULTADO  

7.1 – Após a análise curricular e dos respectivos documentos, será disponibilizado resultado 

preliminar com nome dos candidatos e as respetivas pontuações da etapa de análise curricular até o 

dia 13/01/2023, onde poderão realizar recurso nas datas do dia 16/01/2023 e 17/01/2023.  

7.2 No dia 13/01/2023 será realizada a apresentação do plano de gestão escolar de cada candidato, 

conforme horário e previamente divulgado pela comissão avaliadora.  

7.3 No dia 16/01/2023 será divulgado resultado da pontuação referente ao plano de gestão escolar, 

7.4 - O candidato irresignado com o resultado preliminar da análise de títulos poderá interpor recurso 

entre os dias 17/01/2023 e 18/01/2023.  

7.5 - Até o dia 19/01/2023 serão publicados os resultados dos recursos, da análise de títulos do 

Processo Seletivo e da avaliação do plano de gestão escolar, a ser divulgado pela Administração 

Municipal pelos veículos de publicações oficiais. 
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7.6. No dia 20/01/2023 será divulgado resultado final com a média das pontuações, sendo o prazo 

para recurso até o dia 23/01/2023;  

7.7. No dia 25/01/2023 será divulgado resultado dos recursos com a média final, e resultado final 

oficial;  

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 - A participação dos candidatos no processo de seleção implica no conhecimento e tácita aceitação 

das condições estabelecidas neste Edital, não podendo alegar desconhecimento. 

8.2 - As informações prestadas pelo (a) candidato (a) constantes do Formulário de Inscrição, assim 

como qualquer outro documento em qualquer fase do concurso, serão de inteira responsabilidade do 

mesmo, respondendo nas esferas administrativas, civil e penal por informações que não condizem 

com a verdade. 

8.3 – O presente processo será conduzido por Comissão Organizadora, compostas por servidores 

públicos municipais efetivos, nos termos da portaria 039/2022.  

8.4 - Os casos de omissão deste Edital serão analisados e sanados pela Comissão Organizadora. 

Isaías Coelho-PI 14 de dezembro de 2022. 

 

DR. FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº__________ 

NOME DO 

CANDIDATO: 
 

RG:  CPF: 

ENDEREÇO:  

EMAIL:  

CARGO PLEITEADO:     

 

 

DOCUMENTAÇÃOENTREGUE: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

NÚMERO DE 

CÓPIAS/TÍTULOS 

ENTREGUES/PLANO 

01 Mestrado  

02 Experiência comprovada em Gestão Escolar/Curso 

de Extensão 

 

03 Curso de Especialização (Latu Sensu) em Gestão 

Escolar 

 

04 - Graduação em Pedagogia; ou  

- Licenciatura na Área de Ensino  

 

05 Curso de Gestão Escolar  

06 Experiência em Docência Escolar  

07 Plano de Ação Gestor  

 

ISAIAS COELHO-PI, _____ DE DEZEMBRO DE 2022. 

__________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO (A) 

 

 

______________________________________ 

REPRESENTANTE DA COMISSÃO 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

 

EVENTO DATA LOCAL 

Publicação do Edital Até 14/12/2022 Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 

Período de Inscrição/Entrega 

de Documentos 

16/12/2022 a 

23/12/2022 

Sede da Secretaria Municipal de Educação de 

Isaías Coelho/PI 

Divulgação Preliminar das 

Inscrições deferidas 

04/01/2023 Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 

Período de Interposição de 

Recursos 

05/01/2023 e 

06/01/2023 

Sede da Secretaria Municipal de Educação de 

Isaías Coelho/PI 

Resultado da Interposição do 

Recurso das inscrições 

indeferidas 

10/01/2023 Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 

Homologação das Inscrições 10/01/2023 Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 

Prazo para comissão divulgar 

horário e local para 

apresentação do Plano de 

Gestão Escolar 

10/01/2023  

Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 

Resultado Preliminar da 

Seleção de Análise Curricular 

13/01/2023 Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 

Apresentação do Plano de 

Gestão Escolar  

13/01/2023 Será definido em edital específico o horário e 

local para apresentação.  

Resultado do Plano de Gestão 

Escolar 

16/01/2023  Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 

Recurso da Análise Curricular  16/01/2023 e 

17/01/2023 

Sede da Secretaria Municipal de Educação de 

Isaías Coelho/PI 

Recurso da Análise do Plano 

de Gestão Escolar 

17/01/2023 e 

18/01/2023 

Sede da Secretaria Municipal de Educação de 

Isaías Coelho/PI 
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Resultado dos Recursos da 

Análise de Título e do Plano 

de Gestão Escolar  

19/01/2023 Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 

Resultado Preliminar das 

médias da pontuação (análise 

curricular e avaliação do plano 

de Gestão Escolar) 

20/01/2023 Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 

Recurso contra o Resultado 

Preliminar das médias da 

pontuação (análise curricular e 

avaliação do plano de Gestão 

Escolar) 

23/01/2023 Sede da Secretaria Municipal de Educação de 

Isaías Coelho/PI 

Resultado do recurso das 

médias da pontuação (análise 

curricular e avaliação do plano 

de Gestão Escolar) 

25/01/2023 Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 

RESULTADO FINAL  25/01/2023 Diário Oficial das Prefeituras Piauienses e 

Portal da Transparência do Município 
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ANEXO-III Modelo de Plano de Gestão do Processo de Qualificação 

Diretor de Escola – Edital  nº 003/2022 

 

 

MUNICÍPIO DE ISAÍAS COELHO/PI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANO DE GESTÃO ESCOLAR 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

Informar o nome da Instituição de Ensino do Plano de Gestão Escolar. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Discorrer sobre o objetivo geral. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Discorrer sobre os objetivos específicos. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Apresentar no contexto da Instituição de Ensino e justificar as motivações que levaram 

à elaboração dos objetivos acima mencionados. 

 

PROPOSTA DAS METAS E AÇÕES 

 

Abordar as propostas das metas e ações com relação aos seguintes aspectos e dimensões: 

 

Dimensão da Gestão Pedagógica: Ações Pedagógicas que contribuam para a Inclusão, 

Equidade e Aprendizagem dos Estudantes; Intervenções Pedagógicas que minimizem as 

Taxas de Infrequência, Abandono, Distorção Idade Série, Evasão e Reprovação dos 

Estudantes; Frequência de alunos, seguindo as Orientações do Serviço Social; Ações de 

Apoio para os Estudantes com Dificuldades de Aprendizagem; Adaptação Curricular a 

todos os Alunos com Deficiência e com Dificuldades de Aprendizagem; Cumprimento e 

implementação das Diretrizes Curriculares do Município; Acompanhamento do 

planejamento dos Professores, garantindo que o Currículo seja efetivado; Planejamento a 

partir dos Indicadores das Avaliações de Larga Escala de ações para alcançar e superar as 

Metas Projetas pela Unidade de Ensino; Elaboração, a Execução e a Avaliação do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar; Orientação dos Professores quanto à 

Resolução da Avaliação da Rede Municipal; Promoção de Ações Pedagógicas que 

viabilizem que as Famílias sejam parceiras do Processo de Ensino Aprendizagem; 

Responsabilização pela Documentação Pedagógica (Atas de Orientação, de Conselho de 

Classe, Relatórios, etc), de acordo com o solicitado pela Secretaria de Educação; Adesão 
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e implementação dos Projetos e Programas Elaborados e/ou Divulgados pela Secretaria 

Municipal de Educação; Acompanhamento, cumprimento e execução do Calendário 

Escolar, garantindo os 200 Dias Letivos e as 800 horas, conforme preconiza a LDB 

9.394/96. 

 

Dimensão da Gestão Democrática: Elaboração e revisão anualmente, do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e o Regimento Interno, com a Efetiva Participação da Comunidade 

Escolar; Elaboração do Plano de Gestão, considerando as reais necessidades da Unidade 

de Ensino; Divulgação do Plano de Gestão, o Projeto Político Pedagógico e o Regimento 

Interno à Comunidade Escolar; Oportunização da atuação efetiva das Instâncias 

Colegiadas (Conselho Deliberativo Escolar, Associação de Pais e Professores e Grêmio 

Estudantil, quando houver) nas Discussões e Deliberações sobre as questões 

Administrativas, Financeiras, Físicas e Pedagógicas; Realização do Conselho de Classe, 

na reflexão sobre a Aprendizagem Efetiva dos Estudantes e as práticas dos Professores, 

indicando alternativas que promovam a melhoria do Processo de Ensino Aprendizagem; 

Estimulação da Participação dos Pais, da Comunidade e Parceiros que contribuam para a 

melhoria do Ambiente Escolar, do atendimento aos Estudantes e da Qualidade de Ensino; 

Divulgação à Comunidade Escolar os resultados da Unidade de Ensino frequentemente; 

Divulgação da Movimentação Financeira (Federal e Municipal) da Escola para a 

Comunidade Escolar; Propiciação de um Ambiente Favorável ao bom Relacionamento 

Interpessoal entre todos os membros da Comunidade Escolar. 

 

Dimensão da Gestão Administrativa: Representando a Escola, responsabilizando-se pelo 

seu adequado Funcionamento; Responsabilizar-se, nos Termos da Legislação Vigente, por 

todos os Atos e Omissões no Exercício da Função; Gerenciamento dos Recursos Humanos, 

Financeiros, Bens Móveis e Imóveis e Valores pelos quais a Unidade de Ensino responda; 

Provisão à Manutenção, Conservação e Higiene da Unidade de Ensino; Manutenção e 

atualização do Inventário dos Bens Públicos; Elaboração de toda a Documentação (Atas, 

Prestação de Contas, Documentos de Secretaria, entre outros), de acordo com as 

exigências necessárias solicitadas; Manutenção, atualização e disponibilização dos 

arquivos, à Comunidade Escolar e à Secretaria Municipal de Educação - SME, do Plano 

de Gestão, do Projeto Político Pedagógico - PPP, do Regimento Escolar, do 

Regimento/Estatuto do Colegiado Escolar e das Atas de Registros; Organização e 

gerenciamento o Cumprimento da Hora-Atividade dos Professores; Certificação e 

validação do Ponto dos Servidores da Unidade de Ensino, orientando para que todos sejam 

assíduos; Adoção das Medidas Administrativas cabíveis em tempo hábil, referentes aos 

Professores e demais Servidores, via Procedimento Administrativo Disciplinar, visando 

manter o bom funcionamento da Escola, a Ética, a Moralidade e a Impessoalidade; Garantia 

do correto preenchimento dos dados nos Sistemas Informatizados, observando os prazos 

estabelecidos, incluindo as especificidades; Tratamento da Comunidade Escolar com 

respeito e dignidade, sendo proibida a utilização de linguagem indecorosa que humilhe e 

exponha a qualquer tipo de situação vexatória. 

 

Dimensão da Gestão Financeira: Garantia do pleno funcionamento da Unidade Escolar, 

visando a melhoria contínua do padrão de Qualidade de Ensino, aplicando e utilizando os 

recursos disponíveis com adequação e racionalidade; Utilização e valorização dos 

materiais/objetos ofertados pelo Governo Municipal, compreendendo que se trata de 

investimento do Dinheiro Público (Uniforme Escolar, Materiais Didáticos, Acervos, 

Computadores, entre outros); Realização de ações participativas de planejamento, 

acompanhamento e avaliação da aplicação dos recursos financeiros da Unidade de Ensino, 
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levando em conta as necessidades do PPP e os princípios da Gestão Pública; Prestação de 

contas à Comunidade Escolar e à Secretaria Municipal de Educação de todos os recursos 

financeiros vinculados à Instituição de Ensino disponibilizados anualmente, de forma 

transparente; 
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