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CHAMADA PÚBLICA
EDITAL Nº 001/2022 SMEI

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA GESTORES ESCOLARES NO
MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.

O Município de Iguaí-Ba, através da Comissão Organizadora do Processo Seletivo,
constituída nos termos da Portaria nº 016/2022, conforme o Decreto Municipal nº 21/2022, por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Rua Régis Pacheco, 58,
Centro, Iguaí – Bahia, CEP: 45.280-000, Fone: (73) 3271-2131, CNPJ: 13.858.303/0001-91,
torna público para o conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para o
Processo Seletivo, no âmbito da Administração Pública Municipal, para preenchimento de 30(
trinta) vagas reais e 9 (nove) vagas reservas para os cargos de Gestor Escolar e Vice - Gestor
Escolar nos termos da Lei Nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, em consonância com o
disposto na Resolução do Ministério da Educação Nº 1, de 27 de julho de 2022.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, onde se
estabelece como princípios da Administração Pública a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO a necessidade do Poder Público alcançar os princípios acima descritos;
CONSIDERANDO a necessidade de ininterruptibilidade dos serviços públicos, consagrado no
Princípio da Continuidade do Serviço Público, o qual tutela a prestação dos serviços públicos
e fundamentais à sociedade;
CONSIDERANDO o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996) em consonância com o Plano Nacional de Educação Lei nº 13.005/2014, a Lei nº
14.113 de 25 de dezembro de 2020 - Lei do Novo FUNDEB, e a necessidade da Administração
Pública Municipal nos termos da Lei Municipal 185/2012 e da Lei Municipal 218/2013,
considerando o disposto na Resolução do Ministério da Educação Nº1, de 27 de julho de 2022.
DECLARA aberto e público o Processo de Seleção Simplificada para preenchimento de 30
(trinta) vagas para gestores escolares, sendo 13 (treze) vagas para Diretor Escolar e 17
(dezessete) vagas para Vice - Diretor Escolar para atuar nas escolas da rede municipal
localizadas na sede e no meio rural, a fim de suprir as necessidades da Rede Municipal de
Educação de Iguaí-Bahia e mais 9 (nove) vagas para o cadastro de reserva, sendo 3 (três)
vagas para Diretor Escolar e 6 (seis) vagas para Vice - Diretor Escolar.
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. EDITAL Nº 001/2022 SMEI

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA GESTORES ESCOLARES NO
MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações,
comunicados e executado pela M MACHADO ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA;
1.2. Os cargos/funções objeto do Processo Seletivo, os requisitos necessários para
habilitação, os valores dos respectivos vencimentos, o número de vagas por segmento, a
jornada de trabalho e as descrições sintéticas dos cargos são os constantes no escopo deste
Edital;
1.3. A relação das Escolas e o quantitativo de vagas estão dispostas no Anexo I deste
Edital;
1.3.1 Os conteúdos programáticos das provas objetivas são os disponíveis no Anexo II do
presente Edital;
1.4. O Município de Iguaí - BA admitirá o número total dos candidatos aprovados em relação
às vagas quantificadas no Anexo I deste Edital, durante a validade do Processo Seletivo,
respeitada a ordem de classificação;
1.5. A aprovação no Processo Seletivo fica condicionada à observância das disposições
legais pertinentes, da rigorosa ordem de classificação, do seu prazo de validade e limites de
vagas existentes ou que vierem a vagar ou forem criadas posteriormente, sendo que todas as
vagas oferecidas serão obrigatoriamente providas dentro do prazo de validade do certame;
1.6. O processo seletivo terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual
período uma única vez;
1.7. A Secretaria de Educação não tem a obrigação de convocar todos os candidatos
selecionados e classificados. A convocação se dará de acordo com a demanda necessária
em cada Unidade Escolar, com base nos critérios acima citados;
1.8. Os servidores em exercício na função de Gestor Escolar passarão por avaliação anual
pela comunidade escolar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, e no caso
de obter uma avaliação negativa sofrerá as sanções cabíveis.
1.9. A seleção de que trata este Edital será composta pelas seguintes etapas:
a) 1ª Etapa - Prova de Conhecimento com 20 questões objetivas e uma questão discursiva
para todos os candidatos inscritos - etapa eliminatória e classificatória;
b) 2ª Etapa - Prova de Títulos - para todos os candidatos habilitados na 1ª Etapa;
c) 3ª Etapa – Entrevista - Apresentação do Plano de Gestão;
1.10. O candidato aprovado para o Cargo de Gestor Escolar: Diretor ou Vice- Diretor das
escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de ensino de IguaíBa, será convocado segundo a necessidade e demanda apresentada e de acordo com o
estabelecido neste Edital;
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1.11. Para o cargo de Diretor Escolar - a remuneração inicial é constituída pelo vencimento
básico no valor de R$ 2.886,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais), acrescido de
gratificação, conforme a Lei Municipal 185/2012 e a Lei Municipal 218/2013 incidente sobre o
vencimento básico, de acordo o tamanho da escola.
1.11. 1. Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais;
1.12. Para o cargo de Vice - Diretor Escolar - a remuneração inicial é constituída pelo
vencimento básico no valor de R$ 1.262,00 (Um mil, duzentos e sessenta e dois reais),
acrescido de gratificação, conforme a Lei Municipal 185/2012 e a Lei Municipal 218/2013
incidente sobre o vencimento básico, de acordo o porte da escola;
1.12.1. Carga horária: 20 (vinte) horas semanais;
TABELA DE GRATIFICAÇÕES
DENOMINAÇÃO
SÍMBOLO
Diretor de Unidade de Ensino de Porte Especial
DE

PERCENTUAL %
75

Diretor de Unidade de Ensino de Grande Porte
Diretor de Unidade de Ensino de Médio Porte
Diretor de Unidade de Ensino de Pequeno Porte
Vice-Diretor de Unidade de Ensino de Grande Porte
Vice-Diretor de Unidade de Ensino de Médio Porte
Vice-Diretor de Unidade de Ensino de Pequeno Porte

70
60
50
50
50
50

DE1
DE2
DE 3
DE4
DE5
DE6

Plano de Carreira Lei municipal Nº 218/2013

1.13. Ainda que aprovado no Processo Seletivo, caso o participante tenha prestado
informações inverídicas, não será nomeado para a função;
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições serão feitas de forma exclusivamente presencial, no período compreendido
entre 07 e 08 de novembro de 2022, das 8h às 12h e das 14h às 17h na Escola Municipal
Ramiro Matos, Rua Ramiro Matos, SN- Centro, Iguaí - Bahia, CEP: 45.280-000;
2.2 A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas
estabelecidas neste Edital;
2.3 Não serão aceitas inscrições por outra via não prevista neste Edital, condicional ou
extemporânea;
2.4 As inscrições que não atendam a todos os requisitos estabelecidos neste Edital se
tornarão sem efeito;
2.5 Em caso de internação, serão aceitas inscrições via procuração simples, com a
comprovação médica da referida internação
2.6
As inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou
operacional, a critério da Prefeitura Municipal de Iguaí;
2.7 A prorrogação das inscrições de que trata o item 2.5 poderá ser feita sem prévio aviso,
bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita no site
https://www.iguai.ba.gov.br/Site/DiarioOficial .
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3.

DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

3.1 Para inscrição, o candidato deverá satisfazer às seguintes condições, cumulativamente:
I – Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do art. 12 da Constituição Federal de 1988;
II – Ter idade mínima de 18 anos ou ser emancipado civilmente;
III – Estar em dia com as obrigações eleitorais;
IV– Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
V– Estar apto físico e mentalmente para o exercício das atribuições da função;
VI – Não acumular funções, empregos ou cargos públicos, em qualquer esfera de Governo ou
em qualquer Poder, exceto um outro de professor ou um técnico científico;
VII – Não haver impedimento legal ou judicial para exercer cargos públicos e, ainda, atender
os demais requisitos previstos neste Edital;
VIII – Ser Professor ou Coordenador pedagógico da rede municipal de ensino de Iguaí,
efetivos ou não e em atividade no município de Iguaí-Ba há no mínimo 03 (três) anos
ininterruptos e estar em pleno exercício de sua função;
IX – Ter habilitação em nível superior em curso de Licenciatura de Graduação em Pedagogia
ou Licenciatura em áreas específicas se acompanhada de curso em nível de especialização
em gestão escolar;
X – Comprovar Documentalmente através de declaração emitida pela Secretaria Municipal de
Educação, no mínimo, 03 (três) anos de experiência docente ou pedagógica na rede municipal
de ensino de Iguaí;
XI - Ter formação e habilitação específica nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, observado o Artigo 64;
XII - Não estar para se aposentar nos próximos 03 (três) anos e/ou usufruindo de licenças
contínuas e sucessivas;
XIII – Cumprir as determinações deste Edital.
3.2. Documentos necessários no ato da inscrição que é imprescindível a sua entrega:
I) Ficha de inscrição devidamente preenchida - Preenchimento dos dados pessoais;
II) Assinalar a opção do cargo pretendido;
III) Aceitação da carga horária estabelecida neste edital;
IV) Anexar cópia dos documentos relacionados a seguir:
a. Ficha de inscrição;
b. Documento de identidade ou outro documento que o identifique com foto e validade
atualizada;
c. CPF;
d. Diploma ou certidão de conclusão de curso expedida pela Instituição de Ensino Superior
devidamente reconhecida;
e. Declaração de disponibilidade de tempo, conforme carga horária determinada neste edital,
podendo ser seguido o modelo constante no Anexo VII. Caso o Termo de Disponibilidade
demonstre incompatibilidade de horário com a execução das atribuições da função pretendida,
o(a) candidato(a) terá sua inscrição indeferida;
f. Documento comprobatório do tempo de serviço exercido na Prefeitura Municipal de IguaíBa emitido pela Secretaria Municipal de Educação;
3.3. A anexação dos documentos é de inteira responsabilidade do candidato.
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3.4. Não será cobrada taxa de inscrição.
3.5. O(A) candidato(a) inscrito(a) assume total responsabilidade pelas informações prestadas,
arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do formulário de
Inscrição, podendo ser excluído do processo seletivo, caso o processo de inscrição não esteja
de acordo com o estabelecido neste Edital;
3.6. O(A) candidato(a) que não comprovar as informações contidas no Formulário de inscrição
será automaticamente eliminado;
4.

DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, serão
reservados aos candidatos com deficiência 5% (cinco por cento) do número de vagas de cada
cargo, de acordo com as especificações contidas neste item;
4.1.1. Na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento), serão desconsideradas frações
inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para maior, aquelas iguais ou superiores a
esse valor;
4.1.2. A participação de candidato com deficiência no presente Processo Seletivo será
assegurada nos termos da previsto na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, na Lei
estadual nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, Decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro
de 1999 e Lei estadual nº 12.209, de 20 de abril de 2011, regulamentada pelo Decreto estadual
nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 suas atualizações; do artigo 4º do Decreto Federal nº
3.298 de 20 de dezembro de 1999 e suas atualizações;
4.1.3. Ao candidato abrangido pela legislação acima especificada é assegurado o direito de
inscrever-se como candidato com deficiência, desde que declare essa condição no ato da
inscrição e a sua deficiência seja compatível com as atribuições do cargo ao qual concorre;
4.1.4. O candidato com deficiência deverá declarar tal condição em local apropriado, no
formulário de inscrição.
4.2. O candidato deverá apresentar, durante o período de inscrição - compreendido de 07
e 08 de novembro de 2022, cópia do laudo médico atestando o tipo e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência;
4.2.1. Os candidatos com deficiência deverão entregar o laudo médico com o formulário de
inscrição;
4.2.2. O laudo médico deverá ser referente aos últimos 12 (doze) meses até o término das
inscrições e estar redigido em letra legível;
4.2.3. O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações dos itens
anteriores será considerado como não-deficiente, perdendo o direito à reserva de vaga e
passando à ampla concorrência. Nestes casos, o candidato não poderá interpor recurso em
favor de sua situação;
4.2.4 Os documentos constantes dos envelopes apresentados em desconformidade com
as especificações estabelecidas não serão objeto de avaliação e considerados, para todos os
fins, como não entregues no prazo hábil;
4.2.5. A M MACHADO ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ao receber o laudo médico,
entregues pelo candidato, verificará apenas se o mesmo está em conformidade com as
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exigências constantes neste edital;
4.2.6. A M MACHADO ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA não será responsável pela
avaliação médica do laudo e se a deficiência do candidato é compatível ou não com as
atribuições do cargo;
4.2.6. O laudo médico entregue não será devolvido ao candidato;
4.2.7. Os candidatos com deficiência somente poderão disputar cargos cujas atividades
sejam compatíveis com a sua deficiência;
4.2.8.O candidato com deficiência que desejar recursos especiais para o momento da
realização da prova objetiva deverá indicar no formulário de inscrição;
4.2.9. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme disposto no edital
implica a sua não concessão no dia da realização das provas;
4.3. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará
condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que não importe quebra de sigilo ou não
enseje seu favorecimento;
4.4. Na ocorrência de desistência de vaga por candidato com deficiência aprovado, essa vaga
será preenchida por outro candidato com deficiência, respeitada a ordem de classificação na
listagem especial;
4.5 Caso não haja candidato com deficiência aprovado para o cargo, a vaga será considerada
de ampla concorrência;
4.5.1. Caso o(a) candidato(a) não tenha sido qualificado como portador de deficiência, este
passará a constar da lista geral de ampla concorrência, não cabendo recurso dessa decisão;
4.6. Detectada a falsidade da declaração será o candidato eliminado do Processo Seletivo
e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público,
após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;
4.7. A não observância do disposto nos subitens anteriores implicará na perda do direito às
vagas reservadas aos candidatos com deficiência;
5. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS
5.1. Nos termos da Lei Federal Nº 12.990, de 9 de junho de 2014, ficam reservadas aos
candidatos negros 20% (vinte por cento) do total de vagas para cada cargo e as que vierem a
ser criadas durante o prazo de validade deste processo seletivo;
5.1.1. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no
processo Seletivo for igual ou superior a 3 (três);
5.1.2. Na aplicação do percentual de 20% (vinte por cento), serão desconsideradas frações
inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para maior, aquelas iguais ou superiores a
esse valor;
5.2. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo Seletivo;
5.3. Para os efeitos desta reserva de vagas será considerado negro o candidato que assim
se declarar no momento da inscrição e que se enquadra como preto ou pardo, conforme o
quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
5.4. Caso seja necessário, o candidato que se declarar negro e optar por concorrer à reserva
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de vaga, no momento da admissão, poderá ser submetido à entrevista individual realizada
por uma Comissão de Verificação, designada pela Prefeitura de Iguaí, específica para
comprovação desta condição, a fim de verificar se o candidato se enquadra no disposto neste
edital;
5.4.1. A Comissão de Verificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição
da condição declarada pelo candidato;
5.4.2. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização
do procedimento de verificação;
5.4.3. No caso do não enquadramento como negro, o candidato passará a figurar apenas na
listagem geral de candidatos. Neste caso, o candidato será informado que não consta mais
da listagem reservada a candidatos negros;
5.5. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais
estabelecidas no edital do processo Seletivo, caso não opte pela reserva de vagas;
5.6. A observância do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros dar-se-á
durante todo o período de validade do Processo Seletivo;
5.6.1. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas;
5.6.2. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga
será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado na listagem especial;
5.6.3. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros aprovados para
ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla
concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem
de classificação;
5.7. Detectada a falsidade da declaração será o candidato eliminado do Processo Seletivo e,
se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego
público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;
5.8. O acesso dos candidatos à reserva de vagas obedecerá ao pressuposto do procedimento
único de seleção, participando em igualdade de condições com os demais candidatos no que
tange ao horário e ao local de aplicação das provas, aos conteúdos das disciplinas, à correção
das provas, aos critérios de aprovação, à nota mínima exigida para os demais candidatos e
todas as demais normas;
6. DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATAS LACTANTES
6.1. As candidatas lactantes deverão declarar por escrito, no ato da inscrição, sua condição
para disponibilização de tratamento especial no dia de aplicação das provas;
6.2. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme disposto, implica a
sua não concessão no dia da realização das provas;
6.3. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas
deverá levar um acompanhante, sendo esta indicação de sua inteira responsabilidade, cuja
pessoa deverá possuir maioridade legal e permanecer em local definido pela M MACHADO
ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, sendo responsável pela guarda da criança;
6.4. A candidata nesta condição que não levar acompanhante não poderá realizar a prova e
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consequentemente será eliminada do Processo Seletivo;
6.5. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova;
6.6. A M MACHADO ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA não disponibilizará acompanhante
para guarda de criança em qualquer situação.
7. DA SELEÇÃO
7.1. O candidato deverá comparecer ao local de aplicação da prova, munido de caneta
esferográfica, com tinta azul ou preta, em material transparente;
7.2. Para ingressar no local da prova o candidato deverá apresentar o documento oficial de
identificação impresso, com o qual fez a inscrição e o comprovante de inscrição;
7.3. Não poderá ingressar no local de aplicação da prova o candidato que se apresentar
após o horário estabelecido, para o fechamento dos portões, bem como aquele que não
apresentar documentação exigida;
7.4. O candidato que sair da sala de exame encerrará sua prova, ressalvados os casos de
necessidades fisiológicas e de emergências médicas que possam ser atendidos no Posto
Médico indicado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo;
7.5. Durante a realização das provas não se admitirá qualquer tipo de comunicação entre
candidatos e nem será permitida a utilização de celular, máquina calculadora, régua de cálculo
ou quaisquer instrumentos, eletrônicos ou não, excetuando-se a caneta esferográfica em
material transparente;
7.6. Ao término da prova escrita, o candidato deverá entregar ao fiscal o Cartão
Resposta(prova objetiva e questão discursiva), este devidamente identificado com o número
de inscrição, bem como assinar a folha de frequência. A não assinatura da folha de frequência
ou não identificação do Cartão Resposta com o número de inscrição pelo candidato, implicam
na exclusão do mesmo do certame;
7.7. O candidato somente poderá levar o caderno de provas 60 (sessenta) minutos antes do
encerramento da prova. O candidato que sair da sala antes do horário que trata o presente
item não poderá retornar para buscá-lo.
8. DAS ETAPAS
8.1. O Processo Seletivo será composto por prova escrita com questões de múltipla escolha
e uma questão discursiva, prova de títulos, e entrevista;
8.2. Para todos os cargos a Prova de Conhecimento será de caráter eliminatório e
classificatório;
8.3. Será considerado habilitado na Prova de Conhecimento o candidato que obtiver
pontuação igual ou superior a 50 % (cinquenta por cento) da prova.
9.

O PROCESSO DE SELEÇÃO COMPREENDERÁ AS SEGUINTES ETAPAS:

9.1. Prova de Conhecimento (1ª etapa):
9.1.1. A prova de Conhecimento de caráter eliminatório e classificatório se constituirá de 20
(vinte) questões objetivas de múltipla escolha e uma questão discursiva que versará sobre as
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temáticas da gestão e/ou resolução de situações no ambiente escolar;
9.1.2. Cada questão apresentará 05 (cinco) opções de respostas (A, B, C, D e E);
9.1.3. O candidato receberá um caderno de questões e o cartão de respostas (prova objetiva
e questão discursiva) que não poderá ser rasurado, amassado ou manchado;
9.1.4. O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas na contracapa
de seu caderno de questões e em seu cartão de respostas;
9.1.5. Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartãoresposta, não cabendo aos organizadores eventuais erros ou omissões no preenchimento de
todos os campos do cartão;
9.1.6. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas;
9.2. Aplicação da Prova de Conhecimento (1ª etapa);
9.2.1. A prova de Conhecimento está prevista para o dia 04 de dezembro de 2022, com
abertura dos portões às 7h e 30 min e fechamento às 8h00, para início da mesma, sendo de
4h00 (quatro horas) a duração da prova;
9.2.2. O local de realização das provas, será na Escola Municipal Ramiro Matos, Rua Ramiro
Matos, SN- Centro, Iguaí - Bahia, CEP: 45.280-000;
9.2.3. De forma complementar, será disponibilizada lista nominal no site da Prefeitura
Municipal de Iguaí;
9.2.4 A M MACHADO ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA e a Prefeitura Municipal de Iguaí
não assumirão qualquer responsabilidade quanto ao transporte e ao alojamento dos
candidatos;
9.2.5. O candidato que chegar após o horário estabelecido não poderá ingressar no local de
prova, ficando, automaticamente, excluído do certame;
9.2.6. Para evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos compareçam aos locais de prova
com antecedência de uma hora do horário previsto para o fechamento dos portões;
9.3. Não serão aceitos como documento de identidade: Certidões de Nascimento e de
Casamento; Títulos eleitorais; Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem valor de
identidade; Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; Cópias autenticadas de
quaisquer documentos;
9.4 O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato (foto e assinatura);
9.5 A não apresentação do Documento de Identidade oficial com foto, no dia do Processo
Seletivo, impede que o candidato faça a prova;
9.6 Caso o candidato não possa apresentar nenhum dos documentos de identidade
relacionados no dia de realização da prova, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há,
no máximo, 30 (trinta) dias da data da prova, ocasião em que será submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário
próprio;
8.7. O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, deverá obrigatoriamente
manter desligado qualquer aparelho ou equipamento eletrônico que esteja sob sua posse,
incluindo os sinais de alarme e os modos vibração e silencioso. O uso de quaisquer
funcionalidades de aparelhos, tais como telefone celular (e seus aplicativos), aparelhos
sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, tablet, notebook ou similares,
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calculadora, palm-top, relógio com calculadora e/ou receptor, relógio digital, qualquer
equipamento que possibilite comunicação externa, incorrerá na exclusão do candidato do
certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança, com recolhimento
da prova e posterior retirada do candidato do local de prova, mediante registro da ocorrência
em ata própria;
9.7.1. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída
do candidato do local de realização das provas;
9.7. 2. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que
nenhum som seja emitido, inclusive do despertador ou alarme caso sejam ativados;
9.7.3. Recomenda-se ao candidato não levar nenhum dos objetos mencionados nos itens
anteriores. Caso ocorra alguma irregularidade será de responsabilidade do candidato;
9.7.4. Será proibido ao candidato entrar ou permanecer no local de prova portando arma(s)
de fogo, mesmo que possua o respectivo porte;
9.7.5. Será vedado ao candidato o uso de óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer
acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, boina, gorro entre outros. O
candidato que necessitar usar um dos itens citados deverá ter laudo com justificativa médica
e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação do local;
9.7.6. Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais
durante as provas, aqueles que, por razões de saúde, porventura façam uso de marcapasso,
pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverão comunicar previamente à
organização do Processo Seletivo - durante o período de inscrição - através de comunicação
formal. Estes candidatos deverão ainda comparecer ao local de provas munidos dos exames
e laudos que comprovem o uso de equipamentos;
9.7.7. Os 03 (três) últimos candidatos a terminar as provas só poderão deixar o local juntos;
9.7.8. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou
grafológico, a utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será
automaticamente eliminado do processo seletivo;
9.8. A organização do processo seletivo não se responsabilizará por perdas ou extravios de
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por
danos neles causados;
9.9. O candidato que terminar sua prova deverá retirar-se imediatamente do local, não
podendo permanecer em suas dependências;
9.10. A Comissão de processo seletivo em conjunto com a M MACHADO ASSESSORIA
EDUCACIONAL LTDA poderá, justificadamente, alterar, antes da realização do presente
processo seletivo, as normas previstas neste edital, desde que com a finalidade de preservar
o bom andamento do certame;
9.11. O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado no dia 09 de dezembro de 2022
no site https://www.iguai.ba.gov.br/Site/DiarioOficial da Prefeitura Municipal de Iguaí, no Diário
Oficial do Município.
10. DA PROVA
10.1. As questões objetivas versarão sobre conhecimentos de gestão educacional e escolar,
políticas públicas e legislação educacional (ver Anexo II);
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10.1.1. A questão discursiva remete a uma situação-problema hipotética, com intuito de avaliar
as capacidades de ação e resolução de quaisquer problemas insurgentes no âmbito escolar;
10.2. A prova escrita será composta conforme descrição na tabela abaixo, totalizando a
pontuação de até 100 (cem) pontos:

DISCIPLINA
Conhecimentos
específicos

QUESTÕES
20 – objetivas
3 pontos cada questão

PONTOS TOTAL
60,00
100,00

1 - discursiva

40,00

10.3. Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do
desempenho na Prova Discursiva, deverão os candidatos valer-se das normas ortográficas
em vigor, implementadas pelo Decreto Presidencial nº 6.583, de 29 de setembro de 2008,
alterado pelo Decreto federal nº 7.875, de 27 de dezembro de 2012, que estabeleceu o Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa;
10.4. Será atribuída nota zero à questão discursiva que:
a) apresentar abordagem incorreta do conteúdo solicitado, fugir ao tema proposto;
b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números
e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local
apropriado;
c) for assinada fora do local apropriado;
d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
e) estiver em branco;
f) apresentar letra ilegível.
10.5. O espaço para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em
hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova
Discursiva pela Banca Examinadora;
10.6. A questão discursiva será avaliada considerando os seguintes critérios e pontuação:
I. Atendimento ao tema proposto;
II. Coesão e coerência referencial e sequencial;
III. Domínio do conteúdo;
IV. Exploração da temática;
V. Pertinência e riqueza de argumentos.
11.

DA PROVA DE TÍTULOS

11.1. A prova de Títulos (2 a Etapa) é uma etapa classificatória;
11.1.1. Deverão ser apresentadas as cópias dos diplomas, certificados e declarações
conforme o barema (anexo VII) no dia da entrevista, em envelope lacrado contendo dados de
identificação como nome completo, número de RG, CPF e contato telefônico;
11.2. Certidões ou declarações só serão aceitas acompanhadas da versão original e se o

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKVENUQ5NTDGMDIXRDYWQ0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
4 de Novembro de 2022
13 - Ano XVIII - Nº 2807

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Praça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101-2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
E-mail: pmigabinete@gmail.com

candidato colou grau nos últimos 12 meses, desde que acompanhadas de histórico escolar;
11.3. Os documentos e diplomas relacionados a cursos realizados no exterior somente serão
considerados quando convertidos para o português, por tradutor oficial, e reconhecidos
segundo a legislação própria;
11.4. Cada título será considerado e avaliado uma única vez, situação em que fica vedada a
cumulatividade de créditos;
11.5. A veracidade das informações constantes nos títulos serão de inteira responsabilidade
do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas;
11.6. A prova de títulos valerá até 10 (dez) pontos, distribuídos da seguinte forma.
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS

TITULAÇÃO

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso superior de graduação em Pedagogia fornecido
por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC).ou Certidões de
Conclusão de Curso e/ou Declarações de Conclusão de
Curso,
autenticadas em cartório, expedidas por
instituição oficial e reconhecida pelo MEC.
Especialização em Educação (carga horária de no
mínimo 360h) – Certificado ou Certidões de Conclusão
de Curso e/ou Declarações de Conclusão de Curso,
autenticadas em cartório, expedidas por instituição
oficial e reconhecida pelo MEC.
Especialização em gestão educacional, escolar ou
gestão pública (carga horária mínima de 360 horas). –
Certificado ou Certidões de Conclusão de Curso e/ou
Declarações de Conclusão de Curso, autenticadas em
cartório, expedidas por instituição oficial e reconhecida
pelo MEC.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de pós-graduação stricto sensu, em nível de
mestrado. ou Certidões de Conclusão de Curso e/ou
Declarações de Conclusão de Curso, autenticadas em
cartório, expedidas por instituição oficial e reconhecida
pelo MEC.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de pós-graduação stricto sensu, em nível de
mestrado ou Certidões de Conclusão de Curso e/ou
Declarações de Conclusão de Curso, autenticadas em
cartório, expedidas por instituição oficial e reconhecida
pelo MEC

Licenciatura
1,0
plena completa.

1,0

Especialização
em educação

1,0

1,0

Especialização
em
gestão 1,5
educacional,
escolar
ou
gestão pública.

1,5

Mestrado

1,0

1,0

Doutorado

1,5

1,5
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Declaração emitida pela Secretaria Municipal de
Educação contendo o nome do cargo ocupado pelo(a)
candidato(a), suas atribuições e o período da prestação
laboral.

Experiência a
partir de 5 anos
como Professor 1,0
ou
Coordenador
Pedagógico da
Rede Municipal
de Iguaí.
Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Experiência de 1,5
Educação
de
experiência
na
Gestão no mínimo 3
escolar/pedagógica.
anos.
Certificado de Participação em cursos e eventos na
Carga horária 0,3
área educacional, pedagógica ou na área de gestão
(entre 20 e 30h)
escolar ou pública
Certificado de Participação em cursos de qualificação
ou aperfeiçoamento na área pedagógica ou em cursos
de qualificação ou aperfeiçoamento na área de gestão
escolar (mínimo 60 horas cada)

Carga horária 0,5
(entre 60 e 119)
Período de 7
anos (a partir
de 2016)
Certificado de Participação em cursos de qualificação Carga horária 0,7
ou aperfeiçoamento na área pedagógica ou em cursos (a partir de
de qualificação ou aperfeiçoamento na área de gestão 120h)
escolar (mínimo 120 horas cada)
Período de 7
anos (a partir
de 2016)

1,0

1,5

0,3

0,5

0,7

11.7. A prova de Títulos terá peso 10, ou seja o valor será multiplicado por dez totalizando a
pontuação de até 100 (cem) pontos:
11.8. Somente serão avaliados os títulos entregues dentro do prazo estabelecido;
11.8.1. Na análise dos títulos, as situações que excederem ao valor máximo de pontos
estabelecidos acima, não serão computadas;
11.9. Expirado o período de entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação;
11.10. A avaliação dos títulos será feita pela M MACHADO ASSESSORIA EDUCACIONAL
LTDA, e os seus resultados provisório e definitivo serão divulgados no Diário Oficial no site:
https://www.iguai.ba.gov.br/Site/DiarioOficial da Prefeitura Municipal de Iguai;
11.11 Todos os documentos entregues referentes à avaliação de títulos não serão devolvidos
e não serão fornecidas cópias;
11.11.1 Será desprezado o restante do tempo de serviço quando inferior ao referido neste
edital;
11.11.2 Não será aceito para fins de experiência profissional: monitoria, estágio, assistente de
aluno e voluntariado;
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11.11.3 A carga horária dos títulos não é cumulativa;
11.11.4 Serão aceitas também Certidões de Conclusão de Curso e/ou Declarações de
Conclusão de Curso, autenticadas em cartório, expedidas por instituição oficial e reconhecida
pelo MEC, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, ou do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as
normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Caso seja identificada a existência
de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, a certidão/declaração não
será válida;
11.11.5 O título de curso realizado no exterior somente será considerado válido se o
documento estiver traduzido para o Português por tradutor juramentado e em conformidade
com as normas estabelecidas na Resolução nº 01 de 03/04/2001 da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação e for reconhecido por instituição brasileira
credenciada;
11.11.6 Só serão avaliados e pontuados os títulos dos candidatos aprovados na Prova de
Conhecimento, dentro das proporções definidas neste edital;
11.11.7 As notas atribuídas aos títulos serão adicionadas à nota final, exclusivamente para
efeitos de classificação, não como critério de desempate;
11.12. Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos
títulos, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa do mesmo,
será excluído do processo seletivo;
12. DA ENTREVISTA
12.1. A entrevista versará sobre o Projeto de Gestão elaborado pelos candidatos (3 a Etapa –
classificatória);
12.2. A entrevista acontecerá no dia 15 de dezembro de 2022, na Escola Municipal Ramiro
Matos, Rua Ramiro Matos, SN- Centro, Iguaí - Bahia, CEP: 45.280-000 das 8h às 13h, e das
14h às 17h;
12.3. A entrevista se dará em torno da apresentação do Projeto de Gestão, com o intuito de
avaliar as proposta do plano, as capacidades de ação e resolução de quaisquer problemas
insurgentes no âmbito escolar;
12.4. A entrevista valerá até 10 (dez) pontos;
12.5. A prova de Entrevista terá peso 10, ou seja o valor será multiplicado por dez totalizando
a pontuação de até 100 (cem) pontos:
12.6. Critérios e aspectos a serem considerados na entrevista:
I. Apresentação do Plano de Gestão;
II. Contextualização com a Proposta Pedagógica da rede;
III. Proposta de ações a partir dos indicadores de qualidade educacional;
IV. Concepção de avaliação;
V. Ações efetivas gestão de pessoas, processo, resultado e recursos.
12.7. O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele atribuídos
em cada uma das provas de conhecimento, de títulos e a entrevista, para os aprovados com
a média aritmética, a soma das très pontuações obtidas será dividida por 3 (três) dentro das
proporções definidas neste edital.
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13.

RECURSOS E REVISÕES

13.1 Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento da inscrição;
b) às questões das provas e gabaritos preliminares;
c) ao resultado provisório das provas;
d) ao resultado provisório da avaliação dos títulos;
e) ao resultado provisório da entrevista.
13.2 O candidato poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil
subsequente à data do evento a ser recorrido;
13.2.1 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do
questionado;
13.3 Para interpor recurso, o candidato deverá necessariamente preencher o campo
“Fundamentação”. A fundamentação constitui pressuposto para o conhecimento do recurso,
devendo o candidato ser claro, consistente e objetivo no seu pleito;
13.3.1 Em caso de impugnar mais de uma questão da prova, o candidato deve expor seu
pedido e respectivas razões para cada questão recorrida;
13.4 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no endereço
eletrônico da M MACHADO ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA: multiplusap@gmail.com;
13.4.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as
instruções contidas neste Edital;
13.4.2 A M MACHADO ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA e a Secretaria Municipal de
Educação de Iguaí não se responsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem
técnica do computador falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados;
13.5. Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que não seja o especificado neste
Edital;
13.6. Não serão aceitos recursos relativos a preenchimento incompleto, equivocado ou
incorreto do cartão de resposta;
13.7. 1. Em hipótese alguma será realizada revisão de recurso;
13.8. Na hipótese de alguma questão de múltipla escolha vir a ser anulada, o seu valor em
pontos será contabilizado em favor de todos os(as) candidatos(as);
13.9 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais;
13.10 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo;
13.11 No que se refere à Prova de Conhecimento , a pontuação e/ou classificação
apresentada nos resultados provisórios poderão sofrer alterações em função do julgamento
de recursos interpostos, podendo haver exclusão ou inclusão de candidatos;
13.12 Na ocorrência do disposto nos itens 13.8, 13.10 e 13.11 e/ou em caso de provimento
de recurso, poderá ocorrer a classificação/desclassificação do candidato que obtiver, ou não,
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a nota mínima exigida para a prova;
13.13 Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste capítulo;
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os
intempestivos;
e) encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais online”.
f) fora da fase estabelecida;
g) sem fundamentação lógica, coerente e consistente;
h) com formulário de recurso virtual sem preenchimento ou sem fundamentação;
i) com mais de uma questão por formulário, no caso de recurso contra gabarito;
j) com solicitação referente a outro candidato;
k) contra terceiros;
l) em coletivo;
13.14. No espaço reservado às razões do recurso fica vedada qualquer identificação (nome
do candidato ou qualquer outro meio que o identifique), sob pena de não conhecimento do
recurso;
13.15 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 13.1
deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor;
13.16. O candidato que não interpuser recurso no prazo estipulado conforme este Capítulo
será responsável pelas consequências advindas de sua omissão;
14.

RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

14.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que, submetido ao processo de seleção descrito
no presente Edital, satisfizer todas as condições estabelecidas;
14.2. Em caso de igualdade de pontos na classificação, serão adotados, sucessivamente, os
seguintes critérios para o desempate dos candidatos;
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) maior pontuação na Entrevista;
c) maior tempo de serviço na Rede Municipal de Educação;
d) maior pontuação na Prova de Conhecimento;
14.3. Apurada a classificação, esta será publicada como resultado final do Processo Seletivo,
em ordem decrescente dos pontos, em três listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos
os candidatos aprovados e as demais, a pontuação dos candidatos com deficiência e dos
candidatos negros;
14.4. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no site o Diário Oficial do
Município: https://www.iguai.ba.gov.br/Site/DiarioOficial;
14.5. Os candidatos classificados e aprovados, em todas as fases do certame, passarão a
constituir um cadastro de reserva pelo período de validade do Processo Seletivo, cabendolhes a responsabilidade de se manter atualizado, para fins de convocação, sob pena de serem
considerados desistentes.
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15.
DA SEGURANÇA DO PROCESSO SELETIVO PARA DIRETOR E VICE - DIRETOR
ESCOLAR
15.1 É de inteira responsabilidade do candidato qualquer transtorno por ele ocasionado;
15.2 Caso seja constatado, por qualquer meio, que o candidato utilizou procedimentos ilícitos
durante a realização da prova, a M MACHADO ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA anulará
a prova do candidato infrator, eliminando-o do Processo Seletivo.
16. DA EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO SELETIVO
16.1 O Município de Iguaí se reserva o direito de verificar, em qualquer época, as informações
e documentos apresentados, indeferindo as inscrições cujos documentos não sejam
comprovadamente válidos;
16. 2 Na ocorrência de falsidade de declaração, serão adotadas medidas legais contra os
infratores, inclusive as de natureza criminal, sendo o mesmo excluído do Processo Seletivo,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa;
16.3 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa
com o intuito de usufruir da isenção estará sujeito a:
I - cancelamento da inscrição e exclusão do Processo Seletivo, se a falsidade for constatada
antes da homologação de seu resultado;
II - exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do
resultado e antes da nomeação para o cargo;
III - declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua
publicação e exonerado a qualquer tempo.
16.4 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma
informação ou a solicitação apresentada fora do período fixado implicará a eliminação
automática do processo seletivo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa;
16.5.Será excluído do certame, em qualquer de suas fases, inclusive na investidura do cargo,
o candidato que:
16.5.1. Durante a realização das provas for surpreendido em comunicação com outro
candidato, verbalmente ou por escrito ou por qualquer outra forma, bem como utilizando
máquina calculadora, régua de cálculo, aparelho celular, walkman, bip, agenda eletrônica,
relógio tipo data Bank, gravador e similares, impressos ou quaisquer outros instrumentos,
excetuando- se a caneta;
16.5.2. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
16.5.3. Não atender às determinações regulamentares do Edital que trata do Processo
Seletivo;
16.5.4. Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão Organizadora
do Processo Seletivo ou com a equipe auxiliar;
16.5.5.Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua
realização;
16.5.6. Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem a autorização e/ou acompanhamento do
fiscal;
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16.5.7. Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas e/ou
na folha de rascunho;
16.5.8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido;
17. DA FORMA DE FISCALIZAÇÃO
17.1. O candidato, ao terminar as provas, entregará ao fiscal da sala o cartão respostas (prova
objetiva e questão discursiva);
17.2. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou
quaisquer anotações;
17.3. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente
descobertas, à observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas;
17.4. Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca-texto, régua ou borracha;
17.5. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
b) apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar documento que bem o identifique, nos moldes deste Edital;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida 01 (uma) hora do início das provas;
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou
em qualquer outro meio, que não o fornecido pela A M MACHADO ASSESSORIA
EDUCACIONAL LTDA no dia da aplicação das provas;
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas ou outros materiais não
permitidos;
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) não devolver integralmente o material recebido;
k) estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico
ou de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones, pulseiras e relógios
inteligentes ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e fones de
ouvido;
l) entregar a Folha de Respostas das Provas Objetivas e da Prova Discursiva em branco;
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido;
18. DO LOCAL DE TRABALHO – LOTAÇÃO
18.1. O Diretor Escolar e o Vice Diretor Escolar deverão desempenhar suas atividades
profissionais, exclusivamente, nas Unidades Públicas de Ensino jurisdicionadas pela
Secretaria Municipal de Educação, localizadas no Município de Iguaí -BA, conforme
organização e disponibilidade definidas pela SMEI;
18.2. A opção de escolha da unidade escolar do profissional classificado será aferida na 3 a
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fase da seleção, conforme Projeto de Gestão apresentado e perfil profissional, mas será ato
discricionário da Secretaria Municipal de Educação a unidade escolar designada;
19. DAS ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR E DO VICE - DIRETOR ESCOLAR
19.1. As Funções gratificadas de Diretor e de Vice-Diretor estão estruturadas na organização
administrativa de Unidade de Ensino de acordo com o seu porte, nas formas a seguir
indicadas:
I - Unidade de porte especial, assim compreendida a Unidade de Ensino que possua mais de
mil alunos, contará com um Diretor, um Vice-Diretor por turno de funcionamento da unidade
de ensino;
II - Unidade de grande porte, assim compreendida a Unidade de Ensino que possua no mínimo
quinhentos alunos e no máximo mil alunos, contará com um Diretor, um Vice-Diretor por turno
de funcionamento da unidade de ensino;
III - Unidade de médio porte, assim compreendida a Unidade de Ensino que possua no mínimo
duzentos e cinquenta alunos e no máximo quatrocentos e noventa e nove alunos, contará com
um Diretor, um Vice-Diretor, por turno de funcionamento da unidade;
IV - Unidade de pequeno porte, assim compreendida a Unidade de Ensino que possua, no
mínimo, cem alunos até duzentos e quarenta e nove alunos, contará com um Diretor, um ViceDiretor;
19.2. As unidades de ensino que possuam menos de cem alunos pertencerão a uma
nucleação administrativa pedagógica Escolar de Unidade de Ensino, assim compreendida,
contará com um Diretor, um Vice-Diretor, da nucleação;
19.2.1. A nucleação escolar de que trata não poderá ultrapassar a quantidade de quatrocentos
alunos no somatório das unidades de ensino nucleadas e será classificada como unidade de
médio porte;
19.3. Ao Diretor compete superintender as atividades escolares, desempenhando funções de
natureza pedagógica e administrativa, promovendo a articulação escola-comunidade, além
das seguintes atribuições:
I – Administrar e executar o calendário escolar;
II – Elaborar o planejamento geral da unidade escolar, inclusive o planejamento da proposta
pedagógica;
III. Promover a política educacional que implique no perfeito entrosamento entre os corpos
docente, discente, técnico-pedagógico e administrativo;
IV– Informar ao servidor da notificação do dirigente máximo da Secretaria de Educação da
necessidade de apurar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e/ou da escola, em relação a aspectos
pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
V – coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção
de desvios no Planejamento Pedagógico;
VI – Assegurar a participação do Conselho Escolar na elaboração e acompanhamento do
plano de desenvolvimento da escola;
VII – Gerenciar o funcionamento da escola, zelando pelo cumprimento da legislação e normas
educacionais e pelo padrão de qualidade do ensino;
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VIII – Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na Programação Escolar, inclusive com
referência a prazos;
IX – Supervisionar a distribuição da carga horária obrigatória dos servidores da escola;
X – Emitir certificados, atestados, guia de transferência e demais documentos que devem ser
emitidos pelo dirigente máximo da Unidade Escolar;
XI – Controlar a frequência dos servidores da Unidade Escolar;
XII – Elaborar e controlar a escala de férias dos servidores e enviar via específica à Secretaria
de Educação;
XIII – Promover ações que estimulem a utilização de espaços físicos da Unidade Escolar, bem
como o uso dos recursos disponíveis para a melhoria da qualidade de ensino como
bibliotecas, salas de leitura, televisão, laboratórios, informática e outros;
XIV – Estimular a produção de materiais didático-pedagógicos nas Unidades Escolares,
promovendo ações que ampliem esse acervo, além de incentivar e orientar os docentes para
a utilização intensiva e adequada dos mesmos;
XV – Coordenar as atividades administrativas da Unidade Escolar;
XVI. Convocar os professores para a definição da distribuição das aulas de acordo com a sua
habilitação, adequando-as à necessidade da Unidade Escolar e do Professor;
XVII – Manter atualizada as informações funcionais dos servidores na Unidade Escolar;
XVIII – Zelar pelo patrimônio da escola, bem como o uso dos recursos disponíveis para a
melhoria da qualidade de ensino como bibliotecas, salas de leitura, televisão, laboratórios,
informática e outros instrumentos tecnológicos para o desenvolvimento da escola e da
educação;
XIX– Distribuir a carga horária obrigatória dos servidores da escola;
XX – analisar, conferir e assinar o inventário anual dos bens patrimoniais e do estoque do
material de consumo;
XXI – Responder pelo cadastramento e registro relacionado com a administração de pessoal;
XXII – Programar, registrar, executar e acompanhar as despesas da Unidade Escolar;
XXIII – Coordenar as atividades financeiras da Unidade Escolar;
XXIV – Controlar os créditos orçamentários da Unidade Escolar oriundos dos recursos
Federais, Estaduais e Municipais;
XXV – Elaborar e responder pela prestação de conta dos recursos da Unidade Escolar;
XXVI – Registrar e controlar as obrigações a pagar da Unidade Escolar;
XXVII – Adotar medidas que garantam as condições financeiras necessárias à implementação
das ações previstas no plano de desenvolvimento da Unidade Escolar;
XXVIII – Exercer outras atribuições correlatas e afins.
19.3. Ao Vice-Diretor compete administrar o turno de sua responsabilidade, supervisionar a
execução de projetos pedagógicos e dos serviços administrativos, substituir o Diretor nas suas
ausências e impedimentos, promovendo a articulação escola-comunidade além das seguintes
atribuições:
I – Substituir o Diretor em sua falta e nos seus impedimentos eventuais;
II – Assessorar o Diretor no gerenciamento do funcionamento da Unidade Escolar,
compartilhando com o mesmo a execução das tarefas que lhe são inerentes e zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais;
III – Exercer as atividades de apoio administrativo-financeiro;
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IV – Acompanhar o desenvolvimento das tarefas da Secretaria Escolar e do pessoal de apoio;
V – Controlar a frequência do pessoal docente e técnico-administrativo, encaminhando
relatório ao Diretor para as providências conforme o caso;
VI – Zelar pela manutenção e limpeza do estabelecimento no seu turno;
VII – Supervisionar e controlar os serviços de reprografia e digitação;
VIII – Executar outras atribuições correlatas e afins.
20. DA HOMOLOGAÇÃO E DA NOMEAÇÃO
20.1. O resultado será homologado pela Prefeitura Municipal de Iguaí e publicado no site
https://www.iguai.ba.gov.br/Site/DiarioOficial, no Diário Oficial do Município e no mural da
Prefeitura Municipal de Iguaí;
20.2. Os candidatos classificados, de acordo com as necessidades da Administração, serão
nomeados obedecendo à ordem classificatória, conforme o disposto neste Edital;
20.3. Após a homologação do Processo Seletivo, os candidatos classificados poderão ser
convocados a qualquer momento, durante todo o prazo de validade do certame, para
apresentação de documentação pertinente, além de, se o caso, realização de exames
médicos e avaliações psicológicas, de acordo com a exclusiva necessidade da Prefeitura
Municipal de Iguaí, reservando-se ao direito de proceder à convocação e à nomeação, em
número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades das Escolas da Rede Municpal
de Educação;
20.4. O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo
sua responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Processo Seletivo as
publicações oficiais;
21. DO PROVIMENTO DOS CARGOS
21.1 Após a publicação do Resultado Final e Homologação do Processo Seletivo a Prefeitura
Municipal de Iguaí em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação convocarão os
candidatos aprovados, conforme distribuição de vagas disposta no Anexo I deste Edital, por
meio de Edital de Convocação, observando, rigorosamente, a ordem de classificação final
(lista de ampla concorrência, lista de candidatos negros e lista de candidatos com deficiência)
e a necessidade da Secretaria Municipal de Educação para opção de lotação por escolas do
município e para apresentação dos seguintes documentos:
a) diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para cargo que
concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC,
conforme este Edital;
b) títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;
c) carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, de casamento ou de divórcio, se for o
caso;
d) título de eleitor e os comprovantes dos 02 (dois) últimos pleitos ou certidão de quitação
eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral;
e) ato de exoneração ou cópia do requerimento no ato da posse para o candidato que ocupe
cargo, emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da
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Constituição Federal;
f) PIS/PASEP;
g) declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não
remunerados;
h) certificado de reservista para os homens;
i) 03 (três) fotos 3x4;
j) comprovação de residência;
k) certidão negativa de antecedentes criminais;
l) autodeclaração de que não cometeu improbidade administrativa;
m) declaração de que:
I. não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, pelo prazo de 08 (oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;
II. não tenha sido responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal
de Contas da União, do Tribunal de Contas de Estado, do Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
III. não tenha sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo
disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo;
21.2. O candidato que não atender aos requisitos acima mencionados, seja qual for o motivo
alegado, perderá o direito à posse;
21.3. O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse dentro do prazo legal
terá o ato de nomeação tornado sem efeito;
21.4. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á a convocação dos demais
candidatos aprovados, observada a ordem classificatória, bem como as disposições
referentes às listas geral e específicas.
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 A inscrição do candidato implica na aceitação expressa das condições constantes do
presente Edital e normas que o regulamentam, não abrindo espaço para questionamentos
posteriores referentes ao mesmo;
22.2. A aprovação no Processo Seletivo assegurará o direito à nomeação no cargo de Diretor
Escolar e Vice- Diretor Escolar, ficando a concretização desse ato após publicação de Portaria
condicionada à observância das disposições legais pertinentes do exclusivo interesse e
conveniência da administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do
Processo Seletivo;
22.3. O candidato poderá se inscrever, apenas, uma vez, não havendo possibilidade de
retificações posteriores;
22.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, coordenada pela
Secretaria Municipal de Educação de Iguaí-BA, designada para acompanhamento do referido
Processo Seletivo, juntamente à Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação e,
em última instância administrativa, pela Procuradoria do Município de Iguaí-Ba;
22.5. Faz parte do presente Edital:
Anexo I – Quadro quantitativo de vagas e Escolas;
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Anexo II – Conteúdos programáticos e Referências;
Anexo III – Modelo de Ficha de inscrição;
Anexo IV – Cronograma do Processo Seletivo;
Anexo V – Modelo de Formulário para Recurso;
Anexo VI – Modelo de Currículo;
Anexo VII – Barema para avaliação da Entrevista;
Anexo VIII – Modelo de Disponibilidade de horário;
Anexo IX – Modelo de Requerimento – Pessoa com deficiência;
Anexo X - Modelo de plano de gestão.

RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKVENUQ5NTDGMDIXRDYWQ0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
4 de Novembro de 2022
25 - Ano XVIII - Nº 2807

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Praça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101-2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
E-mail: pmigabinete@gmail.com

ANEXO I QUADRO DE VAGAS
QUADRO QUANTITATIVO DE VAGAS E ESCOLAS
VAGAS
VAGAS
RESERVADAS A
RESERVADAS A
VAGAS AMPLA
CANDIDATOS COM
CANDIDATOS
CONCORRÊNCIA
DEFICIÊNCIA
NEGROS
1
2
6
URBANA/RURAL
1
3
3 URBANA/RURAL
1
2
1 URBANA/RURAL
3
9
1
3
6 URBANA/RURAL
2
4

CARGO OU FUNÇÃO
DIRETOR ESCOLAR
DIRETOR ESCOLAR
DIRETOR ESCOLAR
VICE -DIRETOR ESCOLAR
VICE -DIRETOR ESCOLAR
VICE-DIRETOR ESCOLAR
VAGAS RESERVA
TOTAL
Localização
Escola
Urbana

da

DIRETOR
ESCOLAR
1

2

7
20
VAGAS POR ESCOLAS
VICE - DIRETOR ESCOLAR
Código e nome da escola

TOTAL
DE
VAGAS

LOCALIDADE

9
4
3
13
4
6

URBANA
RURAL
URBANA/RURAL
URBANA
RURAL
URBANA/RURAL

30

URBANA/RURAL

1

29272939 - CENTRO EDUCACIONAL NETANIAS ALVES VEIGA

Urbana

1

1

29273056 - GRUPO ESCOLAR MOISÉS DANTAS REGO

Urbana

1

1

29273170 - ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO MATOS

Urbana

1

1

29273307 - GRUPO ESCOLAR ALICE D ESQUIVEL SILVA

Urbana

1

1

29273315 - GRUPO ESCOLAR ESTER GALVAO

Urbana

1

3

29273331 - COLÉGIO MUNICIPAL ARANI DE SOUZA

Urbana

1

1

29273668 - PREDIO ESCOLAR TEREZA ALMEIDA BORGES FREITAS

Urbana

1

1

29347890 - CRECHE CASULO PROFESSORA MIRALVA EVANGELISTA

Urbana

1

1

29348030 - CENTRO EDUCACIONAL DE IGUAÍ

Rural

1

1

29331404 - PREDIO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS

Rural

1

1

29273714 - ESCOLA DEL REI

Rural

1

1

29273722 - ESCOLA ESCOLASSA ALMEIDA DE JESUS

Rural

29273285 - ESCOLA FILOMENA MARIA ALVES

Rural

29273030 - ESCOLA JUVÊNCIO BRAZ PEREIRA

Rural

I- NUCLEAÇÃO

I- NUCLEAÇÃO

29273633 - PREDIO ESCOLAR OTAVIO REIS CAJA

Rural

29273463-PREDIO ESCOLAR DOLILA OLIVEIRA DE SOUZA

Rural

29272912 - PREDIO ESC ANTONIO CARLOS MAGALHAES

Rural

29273480 - PREDIO ESCOLAR ELIZIARIO R DA SILVA

Rural
Rural
Rural
Rural

29273684 - ESCOLA REGINA MEDEIROS
1

1

29273200 - ESCOLA TOMÁS DESIDERIO DE SOUZA
29273250 - ESCOLA DOIS DE JULHO
29273366 - ESCOLA JOSAPHAT MARINHO

Rural

29273382 - PREDIO ESCOLAR ERALDO TINOCO

Rural

29273404 - PREDIO ESCOLAR FRAUCILIO BISPO FRANCA

Rural

29273536 - PREDIO ESCOLAR JOÃO PALMEIRA NETO

Rural

29273552 - PREDIO ESCOLAR JOSE MAIA

Rural
Rural

II- NUCLEAÇÃO

II- NUCLEAÇÃO

Rural
Rural

29273625 - PREDIO ESCOLAR MIGUEL BENEDICTES
29273102 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CORDEIRO SILVA
29273773 - PREDIO ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA
29273781 - PREDIO ESCOLAR SENHOR DO BONFIM

Rural

29331552 - PREDIO ESCOLAR CRESCENCIO CATARINO SOUZA

VAGAS

13

17

30

VAGAS PARA
O CADASTRO
RESERVAS
TOTAL

3

6

9

16

33

39
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ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E REFERÊNCIAS

Projeto Político-Pedagógico: planejamento, construção e implementação de ações voltadas ao
desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Organização
da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Planejamento escolar. A unidade
educacional como espaço de formação continuada e de aperfeiçoamento profissional voltado para a
qualificação da ação docente. Fundamentos da escola inclusiva. A diversidade como princípio para a
formação de valores democráticos; Integração escola X família e comunidade. Gestão Democrática e
Gestão Escolar: a escola como instituição social, sua dinâmica interna e suas relações com o conjunto
da sociedade. Gestão de projetos: planejamento, seleção e organização. O trabalho da avaliação:
concepção e abrangência. Avaliação do trabalho realizado pela escola. Avaliação e acompanhamento
do rendimento escolar. A linguagem como articuladora do trabalho pedagógico na educação básica.
Educação inclusiva A dimensão social e política do papel do professor e do gestor educacional. A
dinâmica escolar, nos seus mais diferentes aspectos: gestão participativa, gestão de recursos
financeiros e humanos, relacionamento entre pares, com a comunidade, com a família, e com o debate
social mais amplo sobre educação. Mediação e gestão de conflitos entre adultos e crianças. O
ambiente da escola como fator decisivo para vivenciar o prazer de ensinar e aprender. Autonomia da
escola. Compromisso político. As políticas educacionais municipais e nacionais.

I – Constituição brasileira de 1988;
XIV– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN);
XV– Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
XVI – Lei Brasileira de Inclusão (LBI);
XVII– Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
III - Educação Conectada;
IV - Busca Ativa Escolar;
V – Diretrizes e Competências Nacionais para os Gestores Escolares;
VI - Inclusão, equidade e qualidade;
VII - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE);
VIII - Censo Escolar;
IX - Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB);
X - Competências Socioemocionais;
XII -Responsabilidades e impactos da gestão em aprendizagem e desenvolvimento dos
estudantes;
XIII– O papel do gestor como liderança;
XIV– Plano Nacional de Educação;
XVIII- A importância do Conselho Tutelar com a participação da comunidade;
XIX– Unidade Executora e demais órgãos no desenvolvimento social e pedagógico;
XX– Tecnologia de Gestão Educacional;
XXI- Parâmetro de desempenho para Gestor escolar;
XII – Avaliação e Monitoramento da Educação;
XIII- Diretrizes Curriculares Nacionais;
XIV- DCRB – Documento Curricular Referencial da Bahia;
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XV- RCMI - Referencial Curricular Municipal de Iguaí-Ba 2020;
XVI - Lei Municipal N° 003/2021. - Sistema Municipal de Ensino de Iguaí;
XVII - Lei Nº 218 /2013 - Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Iguaí;
XVIII - Lei nº. 185/2012 - Estatuto do Magistério Público do Município de Iguaí;
XIX - Lei nº 14.113 / 2020 - Lei do Novo FUNDEB.
REFERÊNCIAS
ARANTES, Valéria Amorim (org). Afetividade na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo.
Summus, 2003.
BEHRENS, Marilda Ap. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas. Papirus, 2000.
BACICH, Lilian; TANZI, Adolfo Neto; TREVISANI, Fernando de Mello (Org.). Ensino Híbrido. Porto
Alegre: Penso Editora, 2015.
BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Porto Alegre:
Penso Editora, 2018.
BECSKEHÁZY, Ilona. Gestão local e indicadores de qualidade. In: Barjas Negri; Haroldo Gama Torres;
Maria Helena Guimarães de Castro. (Org.). A Educação Básica no Estado de São Paulo: avanços
e desafios. 1ªed.São Paulo: Seade/FDE, 2014, p. 273-298.
BRASIL. BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEB, 2018.
BRASIL. Caderno de Educação em Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes
Nacionais. Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria
Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013.
BRASIL. Como Elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da
escola por meio do planejamento eficaz. 3ª ed. Brasília: FUNDESCOLA/DIPRO/FNDE/MEC, 2006.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, 1988, artigos 205 ao 214.
BRASIL. Lei nº 9.394 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. DOU, Brasília, 23
de dezembro de 1996.
BRASIL. Decreto 6.571 - Dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado. Brasília, 17 de
setembro de 2008.
BRASIL. Lei nº 8.069 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
DOU, Brasília, 16 de julho de 1990.
BRASIL. Lei nº 11.645 - Inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”. DOU, Brasília, 11 de março de 2008.
BRASIL. Lei nº 13.005 - Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. DOU,
Brasília, 26 de junho de 2014.
BRASIL. Lei nº 13.146 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência). DOU, Brasília, 7 de julho de 2015.
BRASIL. Lei nº 13.257 - Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº
8.069/90. Brasília, 8 de março de 2016.
BRASIL. Manual do PDDE
Escolar/DAGE/SEB, 2014.

Interativo.

Brasília:

MEC/Coordenação

Geral

de

Gestão

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos Políticos Legais da
Educação Especial na Perspectiva da Educação Especial. Brasília; Secretaria de Educação Especial,
2010, 72p.
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BRASIL. Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil. Brasília: MEC/SEB, 2018.
BRASIL. Política Nacional de Alfabetização – PNA. Brasília: MEC/SEALF, 2019.
BRASIL. Parecer CNE/CEB 07/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica.
BRASIL. Resolução CNE/CEB 11/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
de 09 anos.
BRASIL. Parecer CNE/CEB 20/2009 – Revisão das Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil.
BRASIL. Parecer CNE/CEB 11/2000 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos.
BRASIL. Parecer CNE/CEB 06/2010 - Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
BRASIL. Parecer CNE/CP 03/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais.
BRASIL. Resolução CNE/CEB 05/2009 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
BRASIL. Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica.
BRASIL. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
de 09 anos.
BRASIL. Resolução CNE/CP 01/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais.
BRASIL. Resolução CNE/CEB 01/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens
e Adultos.
CEDAC. Comunidade Educativa. Projeto Político Pedagógico: orientações para o gestor escolar
entender, criar e revisar o PPP. São Paulo: Fundação Santillana, 2016.
CHRISPINO, Álvaro. Gestão do Conflito Escolar: Da Classificação dos Conflitos aos Modelos de
Mediação. In Revista Ensaio: aval. pol. públ. educ. Rio de Janeiro, v. 15, n. 54, p. 11-28, jan./mar.
2007.
GARDNER, Haward. Inteligências Múltiplas – A teoria na prática. Porto Alegre: Artmed, 1995.
GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional. São Paulo: Editora Objetiva, 1996.
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Avaliação Nacional
de Alfabetização (ANA) – Documento Básico. Brasília: INEP, 2013.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Porto Alegre. Alternativa,
2001.
LÜCK, Heloísa. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba: Editora Positivo, 2009.
MARZANO, Robert J., PICKERING, Debra J.; POLLOCK, Jane E. O ensino que funciona: estratégias
baseadas em evidências para melhorar o desempenho dos alunos. Porto Alegre: Artmed, 2008.
MORAN, José Manuel.
Gestão inovadora da escola com tecnologias. Disponível em:
http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Cortez Editora, 2016.
RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. São Paulo. Ed Cortez, 2011.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto político pedagógico
ao cotidiano da sala de aula. 16ª edição. São Paulo: Cortez Editora, 2019.
VEIGA, Ilma Passos; RESENDE, Lúcia M.G. de (Org.). Escola: espaço do projeto político –
pedagógico. Campinas: Papirus, 2009.
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ANEXO III
MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES INSCRIÇÃO N:
ESCOLAR - IGUAÍ-BA- 2022

Nome do(a) candidato(a):
Data de nascimento:
Nº documento de identidade (conforme especificado no edital):
Órgão de expedição:
CPF:
Telefone (

E-mail:
)

Celular( )

Endereço/Logradouro:
Complemento:
Cidade:

UF:

Deseja concorrer à vaga para o cargo de? ( ) DIRETOR ESCOLAR ( ) VICE- DIRETOR
ESCOLAR
Cor/Origem étnica: ( ) preta ( ) parda ( ) amarela ( ) branca ( ) indígena ( ) não informado
Deseja concorrer à vaga para candidatos negros? ( ) SIM ( ) NÃO
Deseja concorrer à vaga para candidatos com deficiência? ( ) SIM ( ) NÃO
Se pessoa com deficiência, informar a categoria conforme Lei:
Declaro que acato as normas do referido Processo Seletivo e anexo a documentação
necessária citada no Edital.

Data ..................../................../..................

nome e assinatura do(a) candidato(a)
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO PARA INSCRIÇÃO N:
GESTORES ESCOLAR - GUAI-BA 2022
NOME COMPLETO:
Nº do Edital do Processo Seletivo:
LOCAL DA PROVA: Escola Municipal Ramiro Matos, Rua Ramiro Matos, SN- Centro, Iguaí
- Bahia, CEP: 45.280-000
DATA:

1ª ETAPA

04 de dezembro de 2022

2ª e 3ª ETAPAS
15 de dezembro de 2022

Deseja concorrer à vaga para o cargo de? ( ) DIRETOR ESCOLAR ( ) VICE- DIRETOR
ESCOLAR

ANEXO IV
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
ATIVIDADE
Publicação do edital
Realização de inscrição
Homologação das inscrições
Recurso contra a homologação das inscrições
Publicação do resultado da interposição do recurso das inscrições
Prova escrita
Resultado da prova escrita
Recurso contra o resultado da prova escrita
Publicação do resultado da interposição do recurso da prova de
conhecimento
Entrega dos títulos e entrevista
Resultado preliminar
Recurso contra o resultado preliminar
Homologação do resultado final

DATA
03/11
07 e 08/11
14/11
16 e 17/11
18/11
04/12
09/12
10 e 11/12
13/12
15/12
19/12
20 e 21/12
22/12
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ANEXO V
MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO

Prezados Membros da Comissão,

Eu,
_________________________________________________________________,
candidato(a) do PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA GESTORES
ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA PARA O PROVIMENTO DA FUNÇÃO DE
DIRETOR E VICE- DIRETOR ESCOLAR NAS UNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS DE
ENSINO, CPF nº __________________________, venho através deste apresentar o seguinte
recurso:

1) Motivo do Recurso (indique abaixo que item do Edital você considera que foi descumprido)

2) Justificativa fundamentada “Fundamentação”(diga abaixo por que você acha que o item foi
descumprido)

3) Solicitação (com base na justificativa acima, apresente o que você pretende que seja
reconsiderado)

Iguaí-Ba, ______ de ____________ de 2022.

nome e assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO VI
MODELO DE CURRÍCULO
I - DADOS PESSOAIS
01 - NOME: (sem abreviaturas)
02 - ENDEREÇO:
03 - TELEFONE:
05 - E-MAIL:
06 - DATA DE NASCIMENTO:
08 - SEXO:
09 - NATURALIDADE:
11-PROFISSÃO:
12- NOME DO PAI:
13 - NOME DA MÃE:
14 - IDENTIDADE:
16 - CPF:

04 – CELULAR:
07 - ESTADO CIVIL:
10 - UF

15 - ÓRGÃO EXPEDIDOR:

II - FORMAÇÃO ESCOLAR OU ACADÊMICA
a) TÍTULO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (curso superior em nível de graduação,
reconhecido pelo MEC):
b) TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
DOUTORADO:
MESTRADO:
ESPECIALIZAÇÃO “latu sensu” (com duração mínima de 360 horas - indicar nome do curso,
instituição e carga horária)
III - CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL INFORME, EM ORDEM
CRONOLÓGICA REGRESSIVA, até o máximo de 06 anos, prioritariamente, a experiência
profissional desenvolvida no exercício de atividades que guardem relação com a área de
conhecimento para a qual está se candidatando.
IV - INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHOU:
V - CARGOS OCUPADOS, FUNÇÕES EXERCIDAS (informar respectivos períodos)
VI - EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA: (principais atividades, realizações relevantes e respectivos
períodos)
VII - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS NOS ÚLTIMOS 7 ANOS
VIII - OUTRAS INFORMAÇÕES QUE CONSIDERAR PERTINENTES.
OBS: ANEXAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TODOS OS ELEMENTOS DECLARADOS.

Iguaí-Ba, ______ de ____________ de 2022.
nome e assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO VII
BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA

Critério

Máximo

1. Apresentação da proposta – objetivo (s) bem definidos

2,0

2. Justificativa para realização da proposta

2,0

3. Vincula a proposta com a realidade da rede municipal de

2,0

Obtido

ensino
4. Articulação da trajetória profissional com o plano de ação

2,0

5. Linguagem clara, correta e adequada ao conteúdo

2,0

Total

10,0
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

EU, ___________________________________________________, portador do RG nº
_____________________, Órgão Expedidor _________, UF: ______ e inscrito no CPF nº
___________________________, DECLARO para fins do PROCESSO DE SELEÇÃO
SIMPLIFICADA PARA GESTORES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA PARA O
PROVIMENTO DA FUNÇÃO DE DIRETOR E VICE- DIRETOR ESCOLAR NAS UNIDADES
PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO, da Secretaria Municipal de Educação, que disponho
de tempo para me dedicar a função de GESTOR ESCOLAR.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Iguaí-Ba, ______ de ____________ de 2022.
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ANEXO IX
MODELO DE REQUERIMENTO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Nome do candidato: ________________________________
Nº da inscrição: _______________ Emprego: ___________________
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS,
apresentou LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):
Tipo de deficiência de que é portador: __________________________ Código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID __________ Nome do
Médico Responsável pelo laudo: _________________________ (OBS: Não serão
considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples
do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de
Prova Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário )
( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL
( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a este requerimento.

Iguaí-Ba, ______ de ____________ de 2022.
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ANEXO X
MODELO DE PLANO DE GESTÃO

Organização necessária para construção do Plano de Gestão
1 – A elaboração do Plano de trabalho consiste na elaboração, apresentação e entrega do
Plano de trabalho, de acordo com as políticas educacionais da Secretaria Municipal da
Educação, com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar e legislação vigente.
O Modelo de roteiro para construção do Plano de Gestão que deverá conter 10 e 13 laudas
com as referências:
CAPA
Nome do diretor: Escola:
1. APRESENTAÇÃO
Importância da elaboração de Proposta de Trabalho.
2. INTRODUÇÃO
Conceito de educação e de escola, de gestão, de planejamento, Breve diagnóstico
3. DELIMITAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR
Nome da escola, endereço, modalidades atendidas, quadro de professores (número), quadro
de pessoal administrativo (número) e número de alunos.
4. PRINCÍPIOS NORTEADORES
Gestão democrática; Relação teoria e prática
5. OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS - EIXOS BÁSICOS REFERENTES ÀS QUATRO
DIMENSÕES DA GESTÃO ESCOLAR:
I. DIMENSÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL
II. DIMENSÃO PEDAGÓGICAIII. DIMENSÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
IV. DIMENSÃO PESSOAL E RELACIONAL
COM A GESTÃO PEDAGÓGICA (melhoria do ensino, participação da comunidade no
cotidiano da escola, acompanhamento e avaliação das ações pedagógicas);
E A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. (melhoria da escola, preservação do
patrimônio público).
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
VI. REFERÊNCIAS
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