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EDITAL Nº 001/2022 

 

Edital 01/2022, Processo de Escolha dos Diretores e 

Coordenadores da rede municipal de Ensino de Vila 

Rica/MT, nos Termos da Lei Municipal 1.950/2022. 

A Secretaria Municipal de Educação de Vila Rica/MT, torna público o Edital 01/2022 do 
Processo de Seleção dos diretores e coordenadores pedagógicos das escolas e dos centros de 
educação infantil da rede municipal de ensino de Vila Rica/MT a ser realizado nos termos da Lei 
Municipal 1.950/2022 e deste Edital. 

1. DO PERÍODO DE ESCOLHA 

1.1 O candidato deverá conhecer os termos deste Edital, a Lei 1950/2022 (Lei de Gestão 

Democrática) e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o 

cargo/função, antes de efetuar a inscrição, não podendo alegar desconhecimento. 

1.2 Será nula a inscrição realizada pelo candidato que não preencher os requisitos dispostos 

na Lei Municipal 1950/2022 e deste Edital. 

1.3 O Processo de Seleção e nomeação dos diretores e coordenadores da rede municipal de 

Ensino de Vila Rica/MT ocorrerá no período de 16/11 à 10/12/2022 e com data de 

nomeação dos novos diretores no dia 16/01/2023. 

1.4 Caso não tenha candidato inscrito ou os aprovados não forem suficientes para preencher 

a quantidade de vagas, o Poder Executivo Municipal nomeará profissionais de magistério, 

desde que atenda os critérios de qualificação disposto no caput do Artigo 35 da Lei 

Municipal 1950/2022; 

2. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

2.1 A inscrição será realizada pelo (a) candidato (a) na Secretaria Municipal de Educação, 

junto à Comissão deste Processo de Seleção dos diretores e coordenadores das escolas e 

CMEIs da rede municipal de ensino, no período de 28 de novembro à 02 de dezembro 

de 2022. 

2.2 Poderá se inscrever os profissionais do magistério da rede municipal de ensino com 

habilitação mínima em pedagogia ou em outra licenciatura, desde que, esta última, tenha 

habilitação em gestão, inspeção ou orientação escolar; 

2.3 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar ficha de inscrição devidamente 

preenchida e assinada, cópia e original dos seguintes documentos:  

a) Diploma de licenciatura; 

b) Especialização em gestão, inspeção ou orientação escolar, nos casos exigidos; 

c) CPF e RG; 

d) Declaração de, no mínimo, 3 anos de efetivo exercício no magistério na rede 

municipal de Vila Rica/MT. 

2.4 A Comissão divulgará lista inscrição deferida no mural e no site da prefeitura no dia 05 de 

dezembro de 2022. 
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2.5 Os candidatos com inscrição deferida deverão providenciar o Plano de Trabalho em 

gestão, se inteirar dos conhecimentos exigidos neste Edital e na Lei de Gestão 

Democrática Municipal (1950/2022); 

3. DA IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 

3.1 As Instituições de Ensino de Vila Rica/MT de que trata este Edital, compreendem os 

CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, quais sejam: 

ESCOLA ENDEREÇO VAGA CARGA 
HORÁRIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL GOTINHAS DO SABER 

 

Avenida Brasil, nº 
895, Centro, Vila 
Rica/MT. 

01 DIREÇÃO 
01 
COORDENAÇÃO 

40 
HORAS 
40 
HORAS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DR. FERNANDO DAHER 
RODRIGUES FERNANDES; 

 

Avenida Perimetral 
Leste, esquina com a 
Perimetral Sul, nº 
521Vila Nova, Vila 
Rica/MT 

01 DIREÇÃO 
01 
COORDENAÇÃO 

40 
HORAS 
40 
HORAS 

ESCOLA MUNICIPAL ALAIR 
ALVARES FERNANDES; 
 

Avenida 
Bahia/Visconde 
Barbacena, S/N, 
Inconfidentes Vila 
Rica/MT 

01 DIREÇÃO 
01 
COORDENAÇÃO 

40 
HORAS 
40 
HORAS 

ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA 
 

Rua A, 320, Bairro Vila 
Nova, Vila Rica/MT 

01 DIREÇÃO 
01 
COORDENAÇÃO 

40 
HORAS 
40 
HORAS 

ESCOLA MUNICIPAL PROFª. 
ILMA VALADARES DE ARAGÃO 
 

Avenida das 
Palmeiras, nº 15, 
Cidade Jardim, Vila 
Rica/MT 

01 DIREÇÃO 
02 
COORDENAÇÃO 

40 
HORAS 
40 
HORAS 

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA 
SENHORA APARECIDA 
 

Beleza I, Zona Rural 
de Vila Rica/MT 

01 DIREÇÃO 
01 
COORDENAÇÃO 

40 
HORAS 
40 
HORAS 

ESCOLA MUNICIPAL RUI RAMOS PA Ipê, Zona Rural de 
Vila Rica/MT 

01 DIREÇÃO 40 
HORAS 

ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS 
PEREIRA DE ÁVILA/ESCOLA 
MUNICIPAL NOVA LISBOA 

Paraiso do Rio Preto, 
Zona Rural de Vila 
Rica/MT 

01 DIREÇÃO 40 
HORAS 
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4. DA COMISSÃO SELEÇÃO 

4.1 A Comissão de Seleção dos Diretores e Coordenadores das entidades de ensino da rede 
municipal será instituída por Portaria do Poder Executivo Municipal e os membros serão 
convocados no dia útil seguinte à publicação para início da realização de todo o Processo 
de Seleção dos diretores e coordenadores das escolas e dos centros de educação infantil 
da rede municipal.  

4.2 A Portaria designará as atribuições da comissão, bem como o prazo de vigência. 
4.3 A Comissão de Avaliação será constituída por: 

01 representante da Secretaria de Educação;  
01 representante do Sindicato dos Servidores Públicos de Vila Rica/MT, 
01 representante do membro do Conselho do COMED; 
01 psicóloga; 

4.4 Os membros da Comissão poderão ficar à disposição da Comissão e sem prejuízo de 
vencimentos nas datas de atividade da Comissão; 

4.5 A Secretaria Municipal de Educação encaminhará ofício solicitando do órgão/Entidade a 
indicação do representante que comporá a Comissão de Seleção dos candidatos a direção 
e coordenação escolar no dia 16 de novembro de 2022; 

4.6 Os membros da Comissão deverão eleger um presidente para coordenar os trabalhos e o 
relator e deverá registrar em ata no dia 21 de novembro de 2022; 

4.7 A Comissão deverá obedecer rigorosamente ao cronograma disposto neste Edital; 
4.8 A Comissão terá como principais funções: 

a) receber os documentos de identificação, de formação, de experiência profissional dos 
candidatos no ato da inscrição e homologar a inscrição; 

b) realizar teste psicológico de aptidão ao cargo/função; 
c) realizar entrevista técnica e avaliação do Plano de Trabalho, seguindo critérios em 

cada uma das dimensões abaixo relacionadas: 

DIMENSÃO 1 
 
 
 
Político-
institucional 

Liderança em 
gestão da escolar  

DIMENSÃO 2 
 
 
 
 
 
 
PEDAGÓGICA 

Compromisso com o 
ensino e a 
aprendizagem 

Engajamento com 
a comunidade 
escolar 

Capacidade técnica 
para acompanhar o 
planejamento 
pedagógico 

Implementação e 
coordenação da 
gestão 
democrática na 
escola 

Projeto para apoiar 
diretamente pessoas 
envolvidas no ensino 
e na aprendizagem 

Desenvolvimento 
de visão sistêmica 
e estratégica 

Capacidade para 
coordenar a gestão 
curricular e os 
métodos de 
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aprendizagem e 
avaliação; 

 Capacidade de 
promover clima 
propício ao 
desenvolvimento 
educacional; 

DIMESÃO 3 
 
ADMINISTRATIVA-
FINANCEIRA 

Coordenar as 
atividades 
administrativas;  

DIMENSÃO 4 
 
PESSOAL E 
RELACIONAL 

Cuidar e apoiar as 
pessoas; 

Zelar pelo 
patrimônio e pelos 
espaços físicos;  

Comprometer-se com 
o seu 
desenvolvimento 
pessoal e profissional; 

Coordenar as 
equipes de 
trabalho; 

Saber comunicar-se e 
lidar com conflitos; 

Gerir, junto com as 
instâncias 
constituídas, os 
recursos 
financeiros da 
escola; 

 

 
4.8 A Comissão atribuirá pontuação de 0 à 10 para a Entrevista Técnica e para o Plano de 

Trabalho e 0.5 pontos para cada ano de experiência em magistério escolar na rede 
municipal, devidamente comprovados, podendo somar no máximo 2 pontos de 
experiência; 

5. DA ENTREVISTA 

5.1 A entrevista será realizada pelo Presidente da Comissão na presença dos demais 

membros no período de 15 e 16/12/2022. Após cada entrevista, Comissão se reunirá e 

atribuirá nota de 0 a 10, considerando o peso para cada uma das dimensões, conforme 

tabela abaixo. 

ORDEM DIMENSÃO PONTOS 

01 POLÍTICO-INSTITUCIONAL 2.0 

02 PEDAGÓGICA 4,5 

03 ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 2.0 

04 PESSOAL E RELACIONAL 1,5 

TOTAL 10.0 

 

5.2 Para a avaliação de cada dimensão, a Comissão levará em consideração os critérios 

técnicos, dispostos no item 4.8, alíneas b e c, deste Edital.  
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5.3 A Comissão organizará casos práticos e/ou questionário para que os candidatos 

demonstrem conhecimento técnico das dimensões a serem avaliadas; 

5.4 A Comissão emitirá ao candidato comprovante de realização da Entrevista técnica com a 

respectiva nota obtida; 

5.5 Não poderá participar da Entrevista o candidato eliminado no teste de aptidão 

psicológica; 

6. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

6.1 A avaliação psicológica de aptidão ao cargo/função será realizada, no período de 08 e 

09/12/2022, pela Psicóloga membro da Comissão através de teste psicológica. 

6.2 O candidato deverá realizar os testes ofertados no dia e horários determinados neste 

Edital, sob pena de eliminação, caso não compareça tempestivamente; 

6.3 A lista de aptos e/ou eliminados será publicada no dia 12/12/2022; 

6.4 O prazo de recurso será de até 72 horas, devendo o candidato apresentar o recurso à 

Comissão, a qual terá até 72 horas para emitir resposta; 

6.5 Vencido o prazo para recurso e para resposta, será publicada lista de classificados 

definitiva; 

6.6 Os eliminados não poderão participar das demais avaliação de mérito e desempenho, 

salvo decisão do Poder Executivo Municipal ou judicial; 

7. DO PLANO DE TRABALHO A DIREÇÃO E COORDENAÇÃO ESCOLAR; 

7.1 O Plano de Trabalho deverá conter cabeçalho com identificação da unidade, Objetivo 

Geral, Objetivo Específicos, diagnóstico, meta de qualidade geral, atreladas a metas de 

qualidade de cada uma das turmas, estratégias e ações para atingir cada uma das 

estratégias, metas e estratégias voltadas a cada uma das dimensões abaixo relacionadas. 

ORDEM DIMENSÃO PONTOS 

01 POLÍTICO-INSTITUCIONAL 2.0 

02 PEDAGÓGICA 4,5 

03 ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 2.0 

04 PESSOAL E RELACIONAL 1,5 

TOTAL 10.0 

7.2 O Plano de trabalho deverá ser organizado a partir do estudo de caso, disposto no anexo 

deste Edital e deverá atender além dos itens obrigatórios, os critérios dispostos em cada 

uma das dimensões, conforme tabela do item 4.8, alínea c, deste Edital a ser protocolado 

e avaliado no período de 15 e 16/12/2022. 

7.3 O Candidato aprovado e nomeado adaptará o seu Plano de Trabalho à escola a que for 

nomeado; 

7.4 A Secretária Municipal de Educação deverá fiscalizar a adaptação do Plano de Trabalho e 

a execução do mesmo; 

7.5 O Plano de trabalho deverá ser exequível, com metas projetadas a partir dos indicadores 

educacionais disponibilizados no caso prático e, caso o candidato seja nomeado, deverá 

adaptar o seu plano à escola ou CMEI; 
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7.6 Não poderá apresentar o Plano de Trabalho o candidato eliminado no teste de aptidão 

psicológica. 

8. DO RESULTADO FINAL 

8.1 A Comissão somará os pontos obtidos pelo candidato na Entrevista Técnica, no Plano de 

Trabalho e no tempo de experiência no magistério para pontuação final; 

8.2 A Comissão do processo de escolha de candidatos a direção e coordenação escolar 

organizará e disponibilizará, em ordem decrescente a lista de classificados; 

8.3 A Comissão abrirá prazo de até 72 para que os candidatos apresentem os recursos, a 

contar da data da publicação da lista de classificados; 

8.4 Após prazo de recurso, a Comissão encaminhará a lista de classificados à SME que 

remeterá ao Executivo Municipal para nomeação, respeitada a disposição do Artigo 37, 

inciso V, da Constituição Federal; 

8.5 Após encerrado o processo de escolha, a Comissão registrará ata com os nomes dos 

classificados, pontuação obtida em cada Avaliação de mérito e desempenho e a 

qualificação de cada um deles, devendo ser assinada por todos os membros da Comissão. 

8.6 Encaminhado todo o processo a SME, será revogada a portaria de nomeação da 

Comissão, finalizando todo o processo de seleção dos diretores e coordenadores 

escolares da rede municipal de Ensino. 

9. DOS RECURSOS 
1.1 Os recursos deverão ser interpostos à Comissão no prazo de até 72 horas e versar 

exclusivamente sobre falhas relacionadas aos prazos ou flagrante ilegalidade; 

1.2 A Comissão enviará resposta ao recurso no prazo de 72 horas, bem como com as devidas 

providências, caso julgue procedente; 

10. DA POSSE E NOMEAÇÃO DO CANDIDATO A DIREÇÃO E A COORDENAÇÃO ESCOLA 

10.1 Para Nomeação o Candidato deverá apresentar: 
a) Diploma de Licenciatura em Pedagogia ou outras áreas; 
b) Certificado de especialização em gestão, inspeção ou orientação escolar, quando 

exigido pela Lei 1950/2022; 
c) apresentar declaração de aptidão ao cargo/função emitido pela comissão (psicóloga); 
d) estar classificados nas provas de méritos e desempenho 
e) Não ter sido condenado dolosamente em processo administrativo e criminal nos 

últimos 5 anos; (apresentar negativa) 
f) Apresentar negativa de restrições cadastrais de débitos fiscais e bancários; 

(apresentar negativa) 
10.2 Poderá o executivo municipal nomear os candidatos aptos seguindo a ordem de 

classificação. 
10.3 Caberá a Secretaria Municipal de Educação designar o local onde laborará cada 

candidato nomeado; 
10.4 A nomeação ter prazo de vigência de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por 

igual período, a critério do Executivo Municipal; 
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11. CRONOGRAMA 

DATAS ETAPAS 

22/11/22 Publicação da Portaria da Comissão de Seleção dos diretores e 
Coordenadores escolares; 

21/11/22 Data de publicação do Edital 

28/11ª02/12/22 Inscrições e entrega dos documentos exigidos no Item 2.3, deste 
Edital 

02/12/22 Término das inscrições e entrega dos documentos 

05/12/22 Divulgações das inscrições deferidas; 

08 e 09/12 Avaliação Psicológica 

15 e 16/12 Entrevista Técnica   

15 e 16/12/22 Apresentação do Plano de Trabalho 

12/12/22 Publicação de lista de classificados e de eliminados; 

15/12/22 Prazo para Recurso 

20/12/22 Resposta ao Recurso 

22/12/22 Data para encaminhamento da lista de classificados e de todo o 
processo para a Secretaria Municipal de Educação para a publicação 
e arquivamento. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS; 

12.1 A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 

documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato; 

12.2 O candidato que não realizar as avaliações de mérito e desempenho dispostas no 

artigo 35 da Lei 1950/2022 no prazo determinado pela comissão não poderá realizar 

em outro momento, salvo caso de não preencher a quantidade de vagas ou de 

vacância; 

12.3 Nos casos ressalvados no item anterior, todo procedimento será realizado pela 

SME; 

12.4 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 

expressamente previstos neste edital, serão resolvidos em comum acordo pela 

comissão, desde que atendido o interesse público; 

12.5 O presente Processo de Seleção terá prazo de validade de 2 (anos) anos, podendo 

ser prorrogado apenas uma vez, por igual período, a critério do Executivo Municipal 

12.6 Os candidatos não nomeados comporão cadastro reserva que poderá ser utilizado 

pelo Poder Executivo Municipal, caso necessite; 

12.7 Entende-se como cadastro reserva a inscrição dos candidatos aprovados pela 

Comissão de Seleção e que não foram nomeados à direção ou coordenação escolar, 

podendo ser nomeados, desde que dentro das necessidades, regras e do prazo de 

validade deste Processo de Seleção. 

12.8 Ficam impedidos de participar do Processo de Seleção os membros da Comissão; 

 
Registre-se, Publique-Se e Cumpra-Se 
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Vila Rica/MT, 14 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 

 
 
PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS DIRETORES DE 
COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VILA RICA/MT 
 
Aos ______ dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às _________ horas, nas 
dependências da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros da Comissão do 
processo de Seleção dos diretores para analisar os Planos de Trabalhos dos candidatos (as) à 
direção e coordenação escolar.  
A análise do Plano de Trabalho da Gestão Escolar do Candidato (a)_________________ 
_____________________________________________, seguindo os critérios legais expostos no 
Artigo 35 da Lei 1950/2022 e no Edital 001/2022 ficaram assim avaliados.  
 

TABELA DE ANÁLISE DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR 

DIMENSÃO CRITÉRIOS DE MÉRITOS E 
DESEMPENHO A SER AVALIADO NA 
ENTREVISTA 

PONTOS 

 
 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
(2.0 PONTOS) 

Demonstrou Liderança em gestão da 
escolar  

 

Engajamento com a comunidade escolar  

Implementação e coordenação da 
gestão democrática na escola 

 

Desenvolvimento de visão sistêmica e 
estratégica 
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PEDAGÓGICA (4,5 PONTOS) 

Compromisso com o ensino e a 
aprendizagem 

 

Capacidade técnica para acompanhar o 
planejamento pedagógico 

 

Projeto para apoiar diretamente 
envolvidas no ensino e na 
aprendizagem 

 

Capacidade para coordenar a gestão 
curricular e os métodos de 
aprendizagem e avaliação; 

 

Capacidade de promover clima propício 
ao desenvolvimento educacional; 

 

 
 
ADMINISTRATIVO- 
FINANCEIRA (2.0 PONTOS) 

Coordenar as atividades 
administrativas;  

 

Zelar pelo patrimônio e pelos espaços 
físicos;  

 

Coordenar as equipes de trabalho;  

Gerir, junto com as instâncias 
constituídas, os recursos financeiros da 
escola; 

 

 
PESSOAL E RELACIONAL (1,5 
PONTOS) 

Cuidar e apoiar as pessoas;  

Comprometer-se com o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional; 

 

Saber comunicar-se e lidar com 
conflitos; 

 

TOTAL DE PONTOS  

 

Eu, _____________________________________________________presidente Comissão de 

escolha dos diretores e coordenadores escolares  certifico que a Entrevista Técnica do candidato 

(a)________________________________________________, apresenta todos os critérios 

exigidos no referido na Lei Municipal 1950/2022. Assino o presente Parecer Técnico, juntamente 

com todos os membros desta comissão 

Assinatura do Candidato________________________________________  
Assinatura da Comissão_________________________________________ 
                                          _________________________________________ 
                                          _________________________________________ 
                                           _________________________________________ 
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PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS DIRETORES DE 
COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VILA RICA/MT 
 
Aos ______ dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às _________ horas, nas 
dependências da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros da Comissão do 
processo de Seleção dos diretores para Entrevista Técnica dos candidatos (as) à direção e 
coordenação escolar.  
A análise da Entrevista Técnica do Candidato (a)_______________________________ 
_____________________________________________, seguindo os critérios legais expostos no 
Artigo 35 da Lei 1950/2022 e no Edital 001/2022 ficaram assim avaliados.  
 

TABELA DE ANÁLISE DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR 

DIMENSÃO CRITÉRIOS DE MÉRITOS E 
DESEMPENHO A SER AVALIADO NA 
ENTREVISTA 

PONTOS 

 
 

Demonstrou Liderança em gestão da 
escolar  

 

Engajamento com a comunidade escolar  
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POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
(2.0 PONTOS) 

Implementação e coordenação da 
gestão democrática na escola 

 

Desenvolvimento de visão sistêmica e 
estratégica 

 

 
 
 
PEDAGÓGICA (4,5 PONTOS) 

Compromisso com o ensino e a 
aprendizagem 

 

Capacidade técnica para acompanhar o 
planejamento pedagógico 

 

Projeto para apoiar diretamente 
envolvidas no ensino e na 
aprendizagem 

 

Capacidade para coordenar a gestão 
curricular e os métodos de 
aprendizagem e avaliação; 

 

Capacidade de promover clima propício 
ao desenvolvimento educacional; 

 

 
 
ADMINISTRATIVO- 
FINANCEIRA (2.0 PONTOS) 

Coordenar as atividades 
administrativas;  

 

Zelar pelo patrimônio e pelos espaços 
físicos;  

 

Coordenar as equipes de trabalho;  

Gerir, junto com as instâncias 
constituídas, os recursos financeiros da 
escola; 

 

 
PESSOAL E RELACIONAL (1,5 
PONTOS) 

Cuidar e apoiar as pessoas;  

Comprometer-se com o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional; 

 

Saber comunicar-se e lidar com 
conflitos; 

 

TOTAL DE PONTOS  

 
 
Eu, _____________________________________________________presidente Comissão de 

escolha dos diretores e coordenadores escolares  certifico que o Plano de Gestão Escolar do 

candidato (a)_______________________________________, apresenta todos os critérios 

exigidos no referido na Lei Municipal 1950/2022. Assino o presente Parecer Técnico, juntamente 

com todos os membros desta comissão 

Assinatura do Candidato_________________________________________ 
Assinatura da Comissão_________________________________________ 
                                          _________________________________________ 
                                          _________________________________________ 

                             _________________________________________ 
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SITUAÇÃO PROBLEMA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO 
 
 
A ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE FELIZ, localizada em Vila Rica – MT, possui um quadro 

docente com 100% de profissionais com curso superior (Licenciatura), a estrutura física é 
considerada boa, porém apresenta alguns pontos de vulnerabilidade que precisam de uma 
atenção especial por parte da equipe gestora. 

O IDEB da escola é 4,22. Os índices de repetência atingem aproximadamente 15%, 
principalmente em Matemática e Língua Portuguesa, as taxas de evasão também atingem índices 
próximos a 20%, há aproximadamente 30% de distorção idade/série/ano, especialmente no 
terceiro ano. Nos espaços de aprendizagem apresenta falta de biblioteca, sala de leitura, 
laboratório de ciências, secretaria e refeitório. 

 A infraestrutura, mesmo considerada boa, não possui banheiro adaptado para a Ed. 
Infantil, porém possui banheiro acessível para pessoas com deficiência. Não possui nenhum item 
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relacionado aos Recursos de acessibilidade. Falta na Escola, também, uma sala específica para 
diretoria. 

A Escola possui Conselho Escolar e recebe verbas do PDDE para aquisição de materiais de 
consumo e permanente, com o objetivo de melhoria nos índices de aprendizagem dos 
estudantes. 

Uma preocupação muito grande relacionada a Escola Estudante Feliz é concernente às 
avaliações internas e externas voltadas aos estudantes do primeiro ao quinto ano, pois os índices 
de proficiência em leitura e escrita são de aproximadamente 20 %, considerados extremamente 
críticos, segundo o percentual de estudantes por perfil leitor, temos: taxa de participação de 
92%; Estudantes previstos: 332; estudantes com participação efetiva: 304; 

 Pré-leitores – 231 estudantes – 76%; 
Nível 1 – 53 estudantes – 17%; 
Nível 2 – 14 estudantes – 5%; 
Nível 3 – 48 estudantes – 16%; 
Nível 4 – 33 estudantes – 11%; 
Nível 5 – 12 estudantes – 4%; 
Nível 6 – 71 estudantes – 23%; 
Leitor iniciante – 67 estudantes – 22%; 
Leitor fluente – 6 estudantes – 2%.  
A equipe apresenta dificuldades em conciliar os tempos para estudos e reuniões 

pedagógicas, pois alguns integrantes ministram aulas em outra rede de ensino e não possuem 
flexibilidade de horários, há também dificuldades por parte dos docentes dos anos iniciais e finais 
de trocas de experiências e cumprimento do Currículo em Ação, Mapas de foco e BNCC. 

Diante da realidade apresentada, elabore seu Plano de Trabalho com o objetivo de 
contemplar as dimensões solicitadas no presente edital.  

 
  
  
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO À DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 

 

Processo 001 de Seleção de Diretores e 

Coordenadores para Escolas e Centros de Educação 

Infantil da Rede Municipal de Educação de Vila Rica-

MT 

 

Número da Inscrição: _________                              Data da Inscrição:_______ / ____ / _________________ 

Nome do(a) Candidato(a):________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____ /_____ /__________        CPF: ____ . _____ . ______ - ___ 
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Portador da Carteira de Identidade nº. ________________Órgão Expedidor: _________ Dat. Exp. _______ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________        E-mail: _________________________________________ 

Tempo de serviço no magistério na rede municipal:   _______ anos e _________________ meses.   

Cargo/função: (    ) Direção   (     ) Coordenação       Obs. _________________________________________ 

Documentos anexos a esta ficha: 

(   ) Declaração de tempo de serviço                              Obs.________________________________________ 

(   ) Diploma de Licenciatura (   ) Pedagogia  (     ) Outras  Obs. ____________________________________ 

(   ) Especialização em Gestão, Inspeção ou orientação escolar  Obs. _______________________________ 

(   ) Cópia dos documentos Pessoais ( RG, CPF, Comp. Endereço)    Obs. _____________________________ 

 

Declaro ter ciência do disposto no artigo 37, Inciso V, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, da Lei Federal nº 9.394/1996 – LDB, da Lei Complementar nº 14.113/2020, da Lei Municipal 

1950/2022 (Gestão Democrática), da Lei Municipal nº 748/2022 e do Edital 01/2022 que regulamenta o 

Processo de Seleção de Mérito e Desempenho dos diretores e coordenadores da Rede Municipal. 

Vila Rica – MT, ____ /_____/____________. 

 

__________________________ 
(assinatura do candidato) 

(       )  Deferido  -  Ass. do Presidente ou membro da comissão __________________________________ 
(       )  Indeferido – Ass. do Presidente ou membro da comissão _________________________________ 
 
OBS. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


