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Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
Decreto nº 028 de 14 de outubro de 2022
EMENTA: Regulamenta e estabelece
abertura do processo de seleção interna
para a função de Diretor dos
estabelecimentos de ensino da rede
pública municipal de São José da Vitória,
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA, Estado da Bahia,
usando das atribuições que lhe são conferidas com fundamento na Lei nº 384 de 15 de
setembro de 2022, e da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - O presente decreto regulamenta e estabelece, nos termos da Lei nº 384 de 15
de setembro de 2022, abertura do processo seletivo de escolha de diretor escolar de 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. 2º - O processo de seleção interna ocorrerá em todas as unidades escolares da
rede pública municipal, inclusive nas escolas do campo e de educação infantil.
Art. 3º - Os critérios para escolha de diretor escolar têm como referência clara os
campos do conhecimento, das competências, da aptidão para liderança e habilidades gestoras
necessárias ao exercício da função, na perspectiva de assegurar um conhecimento mínimo da
realidade onde se insere.
Art. 4º - O processo de escolha do profissional da educação básica a ser designado
para a função de diretor escolar será realizado em quatro etapas:
I – PRIMEIRA ETAPA: de caráter de habilitação, constará de inscrição e participação
do ciclo de estudos de no mínimo 20 (vinte) horas, considerando apto o candidato com 100%
(cem por cento) de frequência. Nessa etapa, o candidato realizará estudo voltado às dimensões
pedagógica, administrativa, financeira e de gestão de pessoas;
a) as inscrições se darão por meio virtual e presencial, na forma prevista no Anexo II
deste decreto e demais declarações, termos e documentos exigidos no artigo 7º;
b) as faltas do pré-candidato, nos momentos do Ciclo de Estudos, serão consideradas
justificadas decorrentes de motivos de força maior ou caso fortuito, ou seja, fatos
totalmente imprevisíveis, desde que documentados e encaminhados, para a
Comissão de Processo de Seleção Interna para Diretor Escolar – CPSID, no prazo
estabelecido no Anexo I deste decreto.
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II – SEGUNDA ETAPA: de caráter eliminatório e classificatório, constará de análise
curricular, onde deverão ser enviados os documentos comprobatórios para análise, conforme
barema do anexo III deste decreto e no prazo previsto pelo anexo I;
III – TERCEIRA ETAPA: de caráter eliminatório e classificatório, será de
apresentação pública do Plano de Gestão, que deverá conter:
a) objetivos e metas para melhoria da unidade escolar com foco nos resultados do
processo de ensino aprendizagem em consonância com a Política Educacional do Município
de São José da Vitória, com o DCRM – Documento Curricular Referencial Municipal e com o
PPP - Projeto Político Pedagógico da unidade escolar onde pretende atuar;
b) Ações para ampliação da participação da comunidade escolar na unidade de ensino;
c) Ações para o cuidado e preservação do patrimônio público;
d) Ações para garantia de formação continuada aos profissionais sob a sua gestão;
e) plano de reavaliação e intervenção pedagógica em observância ao Plano de Reforço
Escolar da Rede, com vista à elevação dos índices oficiais IDEB, SAEB entre outros, e da
melhoria da qualidade do ensino.
§ 1º - No caso da opção por continuidade da proposta da Gestão anterior, o candidato
deverá fazer uma justificativa fundamentada da escolha, levando em consideração o PPP
conforme procedimentos deste decreto, sendo que a justificativa e as adequações deverão
entregues à Comissão de Processo de Seleção Interna para Diretor Escolar - CPSID.
§ 2º - O diretor em exercício garantirá o acesso do candidato ao PPP em execução na
unidade escolar, bem como disponibilizará dados, informações e documentos resultantes da
avaliação das metas, propostas executadas, inclusive, pontuando as facilidades e dificuldades
em operacionalizá-las, objetivando subsidiar a elaboração do plano de gestão do candidato.
§ 3º - No exercício do seu mandato, o diretor terá como balizador da sua atuação o
Plano de Gestão aprovado e validado no processo de seleção de que trata este decreto.
§ 4º - A avaliação das metas estabelecidas no Plano de Gestão do diretor da unidade
escolar será realizada, anualmente pela comunidade escolar, aprovada e validada em
Assembleia Geral e encaminhada Ata de avaliação à Secretaria Municipal de Educação.
§ 5º - A banca de avaliação designada pela Comissão de Processo de Seleção Interna
para Diretor Escolar – CPSID, será responsável pela avaliação do Plano de Gestão, em
conformidade com o barema disponível no Anexo X deste decreto.
IV – QUARTA ETAPA: de caráter eliminatório e classificatório, constará de
entrevista a ser realizada pela Banca de Avaliação designada pela Comissão de Processo de
Seleção Interna para Diretor Escolar – CPSID, observando os critérios e barema, conforme
anexo IV deste decreto.
Parágrafo único – Todas as etapas previstas no art. 4º deste decreto, deverão respeitar
os prazos fixados pelo Anexo I.
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Art. 5º - A Comissão de Processo de Seleção Interna para Diretor Escolar – CPSID
deverá comunicar ao candidato e divulgar na comunidade escolar o cronograma de
apresentação do Plano de Gestão em Assembleia Geral, com no mínimo 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência da realização da mesma.
§ 1º - A Assembleia Geral a que se refere o caput deste artigo deverá ser realizada em
horário que possibilite o atendimento ao maior número possível de interessados na exposição
do Plano de Gestão, cujo teor deverá ser amplamente divulgado.
§ 2º - Na Assembleia Geral deverá ser concedido a cada candidato a mesma fração de
tempo para exposição e debate de seu Plano de Gestão.
Art. 6º - O candidato que não se submeter à apresentação do Plano de Gestão em
Assembleia Geral, em data e horário marcados pela Comissão de Processo de Seleção Interna
para Diretor Escolar – CPSID ou a qualquer uma das etapas previstas no art. 4º deste decreto,
estará automaticamente desclassificado, cabendo à Comissão registrar o evento em ATA.
Art. 7º - Para candidatar-se à função de diretor escolar de que trata este decreto, o
integrante do quadro dos profissionais da Educação Básica do município de São José da
Vitória deve:
I - ser ocupante de cargo efetivo do quadro dos profissionais da Educação Básica;
II - ter no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo exercício ininterruptos imediatamente
anterior à data de inscrição, prestados na unidade escolar que pretende dirigir, independente
do cargo, função e carga horária atribuída;
III – possuir Diploma de Graduação em Pedagogia ou ser habilitado em nível de
Licenciatura Plena com Pós Graduação Lato Sensu na área de Gestão Escolar com carga
horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, em instituição Reconhecida pelo MEC –
Ministério da Educação ou ser habilitado em nível de Licenciatura Plena e Pós Graduação
Stricto Sensu na área de Educação, em instituição Reconhecida pelo MEC – Ministério da
Educação;
IV - participar dos ciclos de estudos a serem organizados pela Assessoria Pedagógica e
Casa de Formação Professor Paulo Freire, sob orientação da Secretaria Municipal de
Educação;
V - apresentar o Plano de Gestão, em consonância a Política Educacional do
Município de São José da Vitória, com o DCRM – Documento Curricular Referencial
Municipal e com o PPP - Projeto Político Pedagógico da unidade escolar onde pretende atuar,
conforme exigido no item III do artigo 4º deste decreto;
VI - apresentar prestação de contas da escola, quando o candidato estiver no exercício
de diretor escolar, presidente ou tesoureiro do Caixa Escolar;
VII - apresentar Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Educação
comprovando tempo de serviço na Rede e tempo de serviço na unidade escolar, além de
comprovar que não esteja respondendo processo administrativo disciplinar e sindicância
administrativa;
VIII - apresentar Declaração expedida pelo Departamento de Recursos Humanos, de
que o candidato não está com agendamento para o processo de aposentadoria e/ou sob
licenças contínuas e sucessivas;
IX - estar apto a movimentar conta bancária, mediante declaração do próprio
candidato, conforme modelo constante no anexo V deste decreto;
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X - assinar termo de compromisso de compatibilidade de carga horária, conforme
modelo constante no anexo VI deste decreto;
XI - assinar termo de compromisso assegurando a regularidade de funcionamento da
escola e autorização dos cursos ofertados junto ao Conselho Municipal de Educação de São
José da Vitória: CME/SJV, conforme modelo constante no anexo VII deste decreto;
XII - assinar termo compromisso de participação em cursos de formação continuada
ofertados pela Secretaria de Educação e/ou instituições parceiras, conforme modelo constante
no anexo VIII deste decreto;
XIII - assinar termo de compromisso assegurando a regularidade financeira da unidade
escolar, conforme modelo constante no anexo IX deste decreto; e
XIV – Participar de todas as etapas previstas no artigo 4º deste decreto e obter maior
pontuação geral entre os candidatos à vaga.
Art. 8º - O profissional poderá concorrer à direção de apenas uma unidade escolar.
Art. 9º - O profissional que possuir vínculo legalmente acumulável com município,
outros órgãos ou poderes, deverá obrigatoriamente, apresentar documento que comprove a
compatibilidade de carga horária, no ato da posse.
Art. 10º - Caso não haja profissional da educação com cinco anos de serviços na
unidade escolar, poderá inscrever-se o profissional que tenha pelo menos dois anos na
unidade escolar ou três anos em qualquer escola da rede pública municipal de São José da
Vitória.
Parágrafo único. Desde que atenda aos demais incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII e XIV estabelecidos no Art. 7º, deste decreto.
Art. 11º - É vedada a participação como candidato no processo de escolha de diretor, o
profissional da educação básica que nos últimos 5 (cinco) anos:
I - tenha sido suspenso, dispensado/destituído ou exonerado do exercício da função,
em decorrência de processo administrativo disciplinar;
II - esteja respondendo a processo administrativo disciplinar;
III - esteja respondendo a processo de sindicância administrativa;
IV - esteja sob tomada de conta especial;
V - esteja sob licenças contínuas, conforme § 2º deste artigo;
VI – esteja sob licença para realização de Curso de Pós Graduação em Nível de
Mestrado e/ou Doutorado, em consonância com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
Capítulo IV, Seção IV;
VII - esteja inadimplente com as Prestações de Contas da Escola (caso já esteja em
cargo de direção).
§ 1º - Considerar-se-á inadimplente o candidato que não prestou contas dos recursos
financeiros recebidos de órgãos públicos.
§ 2º - Entende-se por licenças contínuas o período de afastamento para tratamento de
saúde, readaptação de função e acompanhamento familiar que ultrapassem a somatória de
mais de 120 (cento e vinte) dias nos últimos 2 (dois) anos, exceto no gozo de férias.
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Art. 12º - O diretor selecionado exercerá o mandato por 04 (quatro) anos, podendo ser
reconduzido ao cargo por meio de nova participação em processo de seleção interna e por
uma única vez consecutiva.
Parágrafo primeiro. A carga horária do Diretor Escolar será de 40 (quarenta) horas
semanais, atenderá em todos os turnos de funcionamento da escola, devendo estabelecer
cronograma de acordo com seu regime de trabalho semanal, especificando horários e períodos
de atendimento, devendo o cronograma ser afixado em local de fácil consulta e visibilidade.
Parágrafo segundo. O diretor da unidade escolar ficará obrigado a participação de
cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima anual de 80 (oitenta) horas, durante o
exercício da sua gestão, a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação ou
entidades especializadas na área de educação e gestão escolar.
Art. 13º - Na escola onde não houver candidato caberá a Secretaria Municipal de
Educação designar um profissional que se enquadre nos incisos III e V do artigo 7° deste
decreto, para exercer a função de Diretor.
Art. 14º - É vedada aos profissionais da educação qualquer manifestação que possa
macular a imagem ou praticar atos que firam a integridade física e moral do candidato sob
pena de responder processo administrativo e judicial.
Art. 15º - O cômputo da pontuação do Plano de Gestão dos candidatos obedecerá aos
critérios exigidos no item III do artigo 4º deste decreto, em consonância com o barema
constante do anexo X.
Art. 16º - Havendo empate entre os candidatos, o desempate se dará levando-se em
conta os critérios na ordem relacionada abaixo:
I – maior nota no Plano de Gestão;
II – maior nota na análise curricular;
III – maior nota na entrevista;
IV – maior tempo de serviço na unidade escolar na qual concorre;
V - maior tempo de serviço na rede municipal de educação;
VI - maior idade.
Art.17º - Concluídos os trabalhos de escrutinação, lavrada a ata do resultado final de
todo o processo e assinada pelos componentes da Comissão de Processo de Seleção Interna
para Diretor Escolar - CPSID, todo material será analisado pela Presidência da Comissão sob
supervisão da Secretaria Municipal de Educação que se reunirá com os demais membros para:
I - verificar toda a documentação;
II - decidir sobre eventuais irregularidades;
III - divulgar o resultado final da seleção.
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Art. 18º - O candidato que se sentir prejudicado ou detectar irregularidade no decorrer
do processo de seleção, poderá dirigir representação à Comissão de Processo de Seleção
Interna para Diretor Escolar - CPSID, nos prazos estabelecidos no Anexo I deste decreto.
Art. 19º - Decorridos o prazo recursal, com ou sem apelo, o candidato selecionado
assumirá a função de diretor escolar, no prazo estabelecido no Anexo I deste decreto.
Art. 20º - A posse deverá ocorrer em Assembleia Geral da comunidade escolar, no
prazo estabelecido no Anexo I deste decreto.
Art. 21º - Até o último dia do ano letivo, o diretor em exercício deverá apresentar à
comunidade escolar e entregar a Secretaria Municipal de Educação, por escrito, os seguintes
documentos:
I - avaliação de sua gestão, nos termos das diretrizes expedidas pela Secretaria
Municipal de Educação;
II - balanço do acervo documental;
III - inventário do patrimônio existente na unidade escolar, registrado em livro tombo,
validado pela Secretaria Municipal de Educação;
IV - apresentação de prestação de contas à comunidade escolar.
Parágrafo Único - Em caso de não cumprimento do estabelecido neste artigo por
parte do diretor em exercício, competirá a Secretaria Municipal de Educação, abrir um
Processo Administrativo Disciplinar (PAD), no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da
posse do novo diretor, a fim de apurar eventuais irregularidades do ex-diretor.
Art. 22º - Todas as publicações e divulgações, de que trata este decreto, serão
realizadas exclusivamente através do Diário Oficial do Município, disponível no endereço
eletrônico: saojosedavitoria.ba.gov.br.
Art. 23º - Os casos omissos e descumprimento do disposto, neste decreto, serão
resolvidos pela Comissão de Processo de Seleção Interna para Diretor Escolar - CPSID, em
única instância, que atenderá na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 24º – O cargo de Vice-Diretor Escolar continuará sendo provido na forma
prevista no art. 27, da Lei Municipal nº 255/2011 e os termos das diretrizes expedidos pela
Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo único. O Vice-Diretor somente deverá suceder o diretor quando a vacância
do cargo ocorrer faltando um período igual ou inferior a um ano para o encerramento do
mandato, por período superior haverá tão somente a substituição até a conclusão de novo
processo seletivo para mandato tampão, para o qual o vice-diretor caso preencha os requisitos
poderá ser candidato à reeleição.
Art. 25º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 26º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA-BA, em 14 de
Outubro de 2022.

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
Prefeito

EPAMINONDAS REIS ALVES
Presidente da CPSID
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ANEXO I
CRONOGRAMA COM AS ESTAPAS DO PROCESSO SELETIVO
Evento
Publicação do decreto de regulamentação e abertura
Período de inscrições (por meio e-mail: cpsid.sjv@gmail.com ou
presencialmente na sede da secretaria municipal de educação, das
08 as 12 horas)
Divulgação das inscrições deferidas
Ciclo de estudos de gestão escolar
Publicação provisória dos candidatos que concluíram o ciclo de
estudos de gestão escolar
Prazo para interposição de recurso sobre a publicação provisória
dos candidatos que concluíram o ciclo de estudos de gestão
escolar (por meio e-mail: cpsid.sjv@gmail.com ou
presencialmente na sede da secretaria municipal de educação, das
08 as 12 horas)
Publicação dos candidatos que concluíram o ciclo de estudos de
gestão escolar após recursos
Envio do Currículo (em consonância com o anexo II) e Plano de
gestão (em conformidade com o anexo X) - (por meio e-mail:
cpsid.sjv@gmail.com ou presencialmente na sede da secretaria
municipal de educação, das 08 as 12 horas)
Publicação do resultado provisório da análise curricular e
convocação para apresentação do Plano de Gestão e realização de
entrevista
Prazo para interposição de recurso sobre a publicação do
resultado provisório da análise curricular e convocação para
apresentação do Plano de Gestão e realização da entrevista (por
meio e-mail: cpsid.sjv@gmail.com ou presencialmente na sede
da secretaria municipal de educação, das 08 as 12 horas)
Publicação do resultado da análise curricular e convocação para
apresentação do Plano de Gestão e realização da entrevista após
recursos
Publicação do resultado provisório da análise do Plano de Gestão
e da entrevista
Prazo para interposição de recurso sobre a publicação do
resultado provisório do Plano de Gestão e da entrevista (por meio
e-mail: cpsid.sjv@gmail.com ou presencialmente na sede da
secretaria municipal de educação, das 08 as 12 horas)
Publicação do resultado da análise do Plano de Gestão e da
entrevista após recursos
Publicação no Diário Oficial do Município com o Resultado
Provisório do Processo de Seleção Interna para Diretor Escolar
Prazo para interposição de recurso sobre a Publicação do

Data
14 de outubro de 2022
24 de outubro a 04 de novembro de 2022
(por meio do e-mail) ou
24 a 27 de outubro; 31 de outubro a 01 de
novembro; e 03 e 04 de novembro (de
forma presencial)
09 de novembro de 2022
10 de novembro a 09 de dezembro de 2022
14 de dezembro de 2022

15 e 16 de dezembro de 2022

21 de dezembro de 2022

09 a 13 de janeiro de 2023

18 de janeiro de 2023

19 e 20 de janeiro de 2023

25 de janeiro de 2023
08 de fevereiro de 2023

09 e 10 de fevereiro de 2023

15 de fevereiro de 2023
01 de março de 2023
02 e 03 de março de 2023
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Resultado Provisório do Processo de Seleção Interna para Diretor
Escolar (por meio e-mail: cpsid.sjv@gmail.com ou
presencialmente na sede da secretaria municipal de educação, das
08 as 12 horas)
Publicação no Diário Oficial do Município com o Resultado
Final do Processo de Seleção Interna para Diretor Escolar após
recursos, Homologação do Processo e Convocação para
Nomeação e Posse dos novos diretores

10 de março de 2023
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São José da Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE GESTÃO ESCOLAR E NO
PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA PARA DIRETOR ESCOLAR
Unidade Escolar para qual se candidata:__________________________________________
Tempo de atuação na unidade escolar (em anos): ___________________________________
Tempo de atuação na rede pública municipal (em anos): _____________________________
DADOS PESSOAIS
Nome: _____________________________________________________________________
Data de nascimento: ____/____/_____ Sexo: _______ Estado Civil: ___________________
Título de Eleitor nº.: ___________________. Zona: _______ Seção: __________________
RG nº.: __________________________________ Expedido em ____/____/_____
CPF nº __________________________________ Data de nascimento____/____/_____
Endereço Completo: __________________________________________________________
CEP: _________________ Telefone: _________________ Celular:_____________________
E-mail: _____________________________________________________________________
São José da Vitória-BA, _____ de ________________________ de 2022.

____________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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São José da Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
ANEXO III
BAREMA PARA ANÁLISE CURRICULAR
Formação Acadêmica
Certificado de Curso de Especialização Lato Sensu
na área de Educação, com carga horária mínima de
360 (trezentos e sessenta) horas, em instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação – MEC
Diploma de Curso de Pós-graduação Stricto Sensu,
em nível de Mestrado, na área de Educação, em
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC
Diploma de Curso de Pós-graduação Stricto Senso,
em nível de Doutorado, na área de Educação, em
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC
Total da Pontuação da Formação Acadêmica
Atividades Profissionais nos últimos 05 (cinco)
anos (a partir de 2017)
Efetivo exercício da docência na educação básica
municipal
Atuação no cargo/função de coordenador
pedagógico na educação básica municipal
Atuação no cargo/função de diretor ou vice-diretor
na educação básica municipal
Total da Pontuação das atividades profissionais
Produção científica nos últimos 05 (cinco) anos
(a partir de 2017)
Artigo publicado ou aceito (prelo) em periódicos
Trabalhos completos publicados em anais de
evento internacional
Capítulo de Livro publicado com ISBN
Livro publicado com ISBN

Pontuação

Pontos Adquiridos

0,25 por curso (no máximo
1,0 ponto)

0,50 por curso (no máximo
0,50)

1,0 por curso (no máximo
1,0 ponto)

Pontuação

Pontos Adquiridos

0,1 por ano de exercício
(no máximo 0,5 ponto)
0,2 por ano de exercício
(no máximo 1,0 ponto)
0,3 por ano de exercício
(no máximo 1,5 ponto)

Pontuação

Pontos Adquiridos

0,2 pontos por artigo (no
máximo 1,0 ponto)
0,2 pontos por artigo (no
máximo 1,0 ponto)
0,2 pontos por capítulo (no
máximo 1,0 ponto)
0,5 pontos por livro (no
máximo 1,0 ponto)

Total da Pontuação da Produção científica
Total geral da pontuação da Formação Acadêmica, Atividades Profissionais
e Produção Científica
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São José da Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
ANEXO IV
BAREMA DE ANÁLISE DA ENTREVISTA
Critérios de avaliação
01. Experiência profissional e acadêmica (breve narrativa)
02. Disponibilidade e compromisso
03. Segurança e postura
04. Articulação entre as ideias e expressão oral
05. Clareza e objetividade
Pontuação Total da Entrevista

Pontuação Máxima
2,0 pontos
2,0 pontos
2,0 pontos
2,0 pontos
2,0 pontos

Pontuação Adquirida
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São José da Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA
BANCÁRIA

EU________________________________________________________________________,
portador/a do CPF Nº ___________________________, RG____________________,
matrícula: ___________________, candidato (a) à função de Diretor (a) Escolar, DECLARO
que estou apto (a) a realizar movimentação bancária, não havendo nenhum impedimento para
exercer ações pertinentes à função pleiteada.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.
São José da Vitória-BA, _____ de ________________________ de 2022.

____________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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São José da Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA
EU________________________________________________________________________,
portador/a do CPF Nº ___________________________, RG____________________,
matrícula: ___________________, candidato (a) à função de Diretor (a) Escolar, DECLARO
possuir compatibilidade de carga horária, não havendo nenhum impedimento para exercer
ações pertinentes à função pleiteada.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São José da Vitória-BA, _____ de ________________________ de 2022.

____________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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São José da Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
ANEXO VII
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE REGULARIDADE DE
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E OFERTA DOS CURSOS AUTORIZADOS
PELO CME/SJV
EU________________________________________________________________________,
portador/a do CPF Nº ___________________________, RG____________________,
matrícula: ___________________, candidato (a) à função de Diretor (a) Escolar, DECLARO
estar ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Decreto 28/2022, e firmo o
compromisso de, no caso de ser selecionado(a), assegurar a regularidade de funcionamento da
unidade escolar e oferta dos cursos autorizados pelo Conselho Municipal de Educação de São
José da Vitória.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São José da Vitória-BA, _____ de ________________________ de 2022.

____________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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São José da Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
ANEXO VIII
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO EM PARTICIPAÇÃO DOS CURSOS
DE FORMAÇÃO CONTINUADA OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
EU________________________________________________________________________,
portador/a do CPF Nº ___________________________, RG____________________,
matrícula: ___________________, candidato (a) à função de Diretor (a) Escolar, DECLARO
estar ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Decreto 28/2022, e firmo o
compromisso de, no caso de ser selecionado(a), participar dos Cursos de Formação
Continuada Ofertados pela Secretaria Municipal de Educação e Instituições Parceiras.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São José da Vitória-BA, _____ de ________________________ de 2022.

____________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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São José da Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
ANEXO IX
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO ASSEGURANDO A REGULARIDADE
FINANCEIRA DA UNIDADE ESCOLAR

EU________________________________________________________________________,
portador/a do CPF Nº ___________________________, RG____________________,
matrícula: ___________________, candidato (a) à função de Diretor (a) Escolar, DECLARO
estar ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Decreto 28/2022, e firmo o
compromisso de, no caso de ser selecionado(a), assegurar a regularidade financeira da
unidade escolar.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São José da Vitória-BA, _____ de ________________________ de 2022.

____________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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São José da Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
ANEXO X
BAREMA DE ANÁLISE DO PLANO DE GESTÃO
Critérios de avaliação
Pontuação Máxima
01. Objetivos e metas para melhoria da unidade escolar
2,0 pontos
com foco nos resultados do processo de ensino
aprendizagem em consonância com a Política Educacional
do Município de São José da Vitória, com o DCRM –
Documento Curricular Referencial Municipal e com o
PPP - Projeto Político Pedagógico da unidade escolar onde
pretende atuar
02. Ações para ampliação da participação da comunidade
2,0 pontos
escolar na unidade de ensino
03. Ações para o cuidado e preservação do patrimônio
2,0 pontos
público
04. Ações para garantia de formação continuada aos
2,0 pontos
profissionais sob a sua gestão
05. Plano de reavaliação e intervenção pedagógica em 2,0 pontos
observância ao Plano de Reforço Escolar da Rede, com
vista à elevação dos índices oficiais IDEB, SAEB entre
outros, e da melhoria da qualidade do ensino.
Pontuação Total da Análise do Plano de Gestão

Pontuação Adquirida
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