
 

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA 

CNPJ: 23.060.866/0001-93 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PORTARIA Nº 008/2022-SEMED/GS 

Constitui a comissão municipal para organizar e 

executar o Processo de Seleção para o Cargo 

Comissionado de Diretor Escolar. 

 

O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 

considerando o que dispõe o Decreto n° 103/2022 – PMTS, de 13 de setembro de 2022; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica constituída a comissão municipal para organizar e executar o processo 

de seleção para o cargo comissionado de diretor escolar. 

 

Art. 2º - A comissão será composta pelos titulares e suplentes, abaixo indicados: 

 

I - Representante do Poder Executivo Municipal 

Lucas da Silva Lopes – Titular 

Milady Reis de Souza – Suplente 

 

II - Representante da Secretaria Municipal de Educação  

Gracilene Santos Alves Rego – Titular 

Jocilene Costa Pessoa – Suplente 

 

III - Representante do Conselho Municipal de Educação. 

Leonardo Ferreira Melo – Titular 

Álvaro Jorge Pantoja Canuto – Suplente 

 

Art. 3º - Caberá a comissão ora instituída: 

 

I - Aprovar o Edital realizado pela Secretaria Municipal de Educação; 

II – Elaborar e aprovar ficha avaliativa com pesos pré-estabelecidos para realizar a 

pontuação dos critérios de mérito e desempenho dos candidatos para a seleção dos cargos 

comissionados de Diretor Escolar; 

III – Definir os critérios de desempate; 

IV – Realizar as inscrições e análise curricular dos candidatos inscritos; 

V – Examinar o rol de documentos e realizar o deferimento ou indeferimento dos 

critérios dos candidatos de acordo com os requisitos estabelecidos no Edital; 

VI – Realizar a reunião de orientação para a elaboração do Plano de Gestão; 

VII – Avaliar as defesas e os Planos de Gestão apresentados; 

VIII – Dirimir dúvidas quanto ao edital do Processo Seletivo; 

IX - Apreciar pedidos de esclarecimentos e julgar pedidos de recursos impetrados em 

qualquer etapa do Processo Seletivo; 

X- Apresentar o resultado final da seleção dos cargos comissionados de Diretor 

Escolar para composição do banco de gestores escolares a serem nomeados pelo Chefe do 

Poder Executivo.  

 

Art. 4° - Na etapa de apresentação e defesa dos Plano de Gestão Escolar – PGE, 

além da comissão organizadora, integrará a banca examinadora as Diretorias de Ensino da 



Secretaria de Educação (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II) e representantes das 

Associações de Pais e Mestres – APMs.  

 

§ 1° O representante da Associação de Pais e Mestres participará na etapa destinada a 

escola vinculada. 

 

§ 2° A banca examinadora será presidida pelo Secretário Municipal de Educação ou 

a quem ele designar. 

 

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

    

Terra Santa, 14 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Reginaldo Barbosa Gentil 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

Declaro sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 057/1997 de 

24/12/1997, que no dia 14 de novembro de 2022 foi publicada a PORTARIA Nº 008/2022-

SEMED no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Terra Santa e no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Terra Santa (www.terrasanta.pa.gov.br). 
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