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PORTARIA n.º 16 DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

“Institui a Comissão Organizadora do
Processo de Seleção para Gestores das
Unidades Escolares do município para
coordenar, acompanhar e promover a
sua realização.”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são
conferidas por lei, e:
CONSIDERANDO a Lei n.º 9.394, de 20 e dezembro de 1996 - LDB que dispõe sobre
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
CONSIDERANDO a Lei n.º 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e modificações
posteriores, o Decreto n.º 10.656, de 22 de março de 2021, a Lei n.º 14.276, de 27 de
dezembro de 2021, que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 185/2012 de 04 de abril de 2012 - Dispõe sobre
o Estatuto do Magistério Público do Município de Iguaí;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 218 de 04 de novembro de 2013;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 255, de 22 de setembro de 2015;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 003/2021;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 21 de 19 de agosto de 2022.
RESOLVE:
Art. 1° Instituir Comissão Organizadora do Processo Seletivo com o objetivo de
organizar, coordenar, acompanhar e promover o Processo Geral da Seleção para a
Função de Gestor de Unidade de Ensino da Rede Municipal de Ensino, para o biênio
2023/2024, nos termos do Decreto Municipal n.º 21, de 19 de agosto de 2022.
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Art. 2° A Comissão se orientará, nos termos do inciso I do §1o do art. 14 da Lei no
14.113/2020, através dos critérios técnicos de mérito e desempenho para processo
seletivo de escolha de diretor e vice-diretor escolar das unidades de ensino da
educação básica mantidas pela rede municipal de ensino, observando os princípios
de autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, gestão democrática do ensino
público, eficiência e melhoria da qualidade social.
Art. 3º Compete à Comissão:
I - coordenar o Processo Seletivo, para escolha de Diretor e Vice-Diretor Escolar;
II - elaborar edital e os instrumentais para realização do Processo Seletivo;
III - monitorar e avaliar o processo de qualificação para o exercício das Funções
Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar;
IV - realizar o processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de
Diretor e Vice-Diretor Escolar por critérios técnicos de avaliação, configurando a
gestão democrática, envolvendo os conceitos de mérito e desempenho mediante as
seguintes etapas:
a) prova escrita eliminatória, conforme critérios estabelecidos no edital;
b) prova de títulos, conforme critérios de pontuação estabelecidos no edital.
c) entrevista para a apresentação oral do Plano de Gestão a banca examinadora ou
Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo na data fixada no edital;
d) orientar a apresentação do Plano de Gestão Escolar à Comunidade Escolar, após
apreciação da banca examinadora ou Comissão de Acompanhamento do Processo
Seletivo; que será exclusivamente para conhecimento e qualificação do Plano de
Gestão, após indicativos da Comunidade Escolar.
V- viabilizar a aplicação de prova escrita em caráter eliminatório, que deverá ser
realizada por empresa ou profissional contratado exclusivamente para este fim;
VI - fazer uma análise curricular para a formação da banca examinadora que será
organizada pelo órgão municipal de educação, composta por profissionais de notório
saber que não tenham vínculo com o Poder Executivo Municipal.
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Parágrafo único. O Edital a que se refere o inciso II será publicado no Diário Oficial,
e amplamente divulgado na página eletrônica do Município, bem como em todas as
Instituições de Ensino mantidas pelo Sistema Municipal de Ensino, e deverá conter:
I - critérios e etapas do processo de qualificação;
II - cronograma das etapas;
III - prazo para inscrição, análise e homologação dos inscritos;
IV - prazos para interposição e resposta dos recursos;
V- forma de fiscalização;
VI - disposições sobre a designação, posse e o exercício da função;
VII - capacitação específica para o exercício da função.
Art. 4º A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo será constituída por
no mínimo 7 pessoas, representantes dos seguintes segmentos:
I – dois representantes do órgão municipal de educação, devendo um representante
pertencer a área pedagógica;
II – um representante dos profissionais do magistério indicado pela categoria;
III – um representante do Conselho Municipal de Educação;
IV – um representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB;
V – um representante da controladoria municipal;
VI – um representante da coordenação jurídica;
§ 1o. Os representantes de que tratam os incisos I a VI deste artigo serão indicados
pelas respectivas instituições para cada processo seletivo realizado, não havendo
impedimento para que uma comissão nomeada participe de mais de um processo
seletivo.
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§ 2o. A comissão de que trata este artigo será presidida por um técnico do órgão
municipal da educação, sendo este um de seus membros, devendo o vice-presidente
e o relator da comissão serem escolhidos entre seus pares.
Art. 5° A Comissão será composta pelos seguintes membros, sob a Coordenação do
primeiro:
I - representante do Conselho Municipal de Educação: Dagmar Barreto Chaves
II - representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB – CACS: Joelci Santos Oliveira
III - representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Edcleide da Silva Pereira – Equipe Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação - Fórum Municipal de Educação e do PME.
Maria Dias dos Santos Costa da Silva - Professora Articuladora Pedagógica.
IV - representantes dos profissionais do magistério da APLB Sindicato:
Hélio Santos Sousa
V - representante da Coordenação Jurídica: Luciano Macêdo Fernandes
VI - representantes da Controladoria Municipal: Rui Barbosa Lacerda Filho
Art. 6º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
todas as disposições em contrário.
Art. 7º Publique-se e cumpra-se.

Iguaí-BA, 28 de setembro de 2022

IVANILDE MENDES BARBOSA
Secretária Municipal de Educação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0QYQTFCQUYZNDFEOEYXQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

