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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO–SEDUC
EDITAL Nº 03/2022

A Secretária Municipal de Educação de Umbaúba/SE, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com a Lei Municipal 828, de 09 de setembro de 2022 e Regime do
Processo de Escolha do Gestor e Coordenador das Escolas Públicas Municipais de
Umbaúba/SE, torna pública a abertura do Processo de Escolha para Gestor e Coordenador
Escolares da Rede Municipal de Ensino de Umbaúba/SE com o objetivo de atender aos
princípios da gestão democrática na administração das unidades escolares públicas
municipais.
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo de escolha do Gestor e do Coordenador de Unidades Escolares do
Município de Umbaúba para o período de 2023/2024 será regido por este Edital, por seus
anexos, avisos, atos complementares e eventuais retificações e conforme disposto na Lei
Complementar nº 828/2022, de 09 de setembro de 2022 e no Regime do Processo de
Escolha do Gestor e Coordenador das Escolas Públicas Municipais de Umbaúba/SE.
1.2 O processo de escolha do Gestor e do Coordenador de Unidades Escolares do
Município de Umbaúba será realizado em quatro fases:
a) certificação;
b) avaliação de conhecimentos;
c) escolha democrática;
d) nomeação.
1.3 A certificação e a avaliação de conhecimentos são pré-requisitos para a participação
de candidatos no processo de escolha do Gestor e Coordenador Escolares.
1.4 A certificação pode ser comprovada com a participação do candidato em Curso de
Formação para Gestores e Coordenadores das Unidades de Ensino Municipais a ser
oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Umbaúba/SE (Seduc) com
frequência mínima de 75% ou apresentação de diploma de curso de especialização em
gestão ou coordenação escolar ministrado por instituição de ensino superior, reconhecido
pelo Ministério da Educação.
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1.5 A certificação deve ser apresentada no ato da inscrição para participar do Processo de
Escolha do Gestor e do Coordenador Escolares, junto à Comissão Escolar.
1.6 A avaliação de conhecimentos será realizada por meio de prova objetiva e busca
avaliar os conhecimentos pedagógicos e técnicos, legislação e as competências
necessárias ao satisfatório desempenho do cargo de provimento em comissão de Gestor
Escolar.
1.7 A avaliação de conhecimentos não se constitui como um concurso público para
investidura em cargo ou função pública, assim como não assegura ao candidato direito à
ocupação ou nomeação, limitando-se a credenciar junto à Seduc/Umbaúba, profissionais
certificados, nos termos deste Edital, e formar banco de potenciais candidatos ao cargo
de provimento em comissão de Gestor Escolar Municipal.
1.8 Poderá participar da avaliação de conhecimentos:
a) integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Umbaúba e,
b) tenha formação superior com habilitação e licenciatura plena.
1.9 A escolha democrática do Gestor e Coordenador Escolares será realizada em cada
unidade de ensino da Rede Municipal de Educação de Umbaúba/SE, com a participação
da comunidade escolar.
1.10 É de inteira responsabilidade do candidato observar as regras do processo de escolha
do Gestor e Coordenador Escolares estabelecidas neste Edital e demais documentos
oficiais relacionados.
1.11 O processo de escolha de Gestores e Coordenadores Escolares será coordenado por
uma Comissão Central e Comissões Escolares nos termos da Lei 828/2022 e do Regime
do Processo de Escolha do Gestor e Coordenador das Escolas Públicas Municipais de
Umbaúba/SE.
2. DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES
2.1 A Seduc/Umbaúba ofertará o curso de Gestão Administrativa para os integrantes da
Carreira do Magistério Público do Município de Umbaúba/SE, interessados em concorrer
aos cargos de Gestor e Coordenador Escolares.
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2.1 O curso será realizado no período de 09 a 16 de novembro de 2022 conforme
cronograma no Anexo I deste edital, presencialmente, em local e horários a serem
publicados

pela

Seduc/Umbaúba

no

endereço

eletrônico:

https://sites.google.com/view/seducumbaubase/in%C3%ADcio
2.2 A carga horária do curso será de 40 horas e a ementa será apresentada no primeiro
encontro presencial.
2.3

As

inscrições

poderão

ser

realizadas

pelo

endereço

eletrônico

https://sites.google.com/view/seducumbaubase/in%C3%ADcio até o dia 08/11/2022.
3. DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
3.1 A prova objetiva para a avaliação de conhecimentos, de caráter eliminatório, não
classificatório, constará de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha, com 04
(quatro) opções de resposta cada, sendo atribuído 1 (um) ponto para cada resposta correta,
totalizando 20 (vinte) pontos.
3.2- A prova objetiva versará sobre conteúdos relativos às seguintes dimensões da
educação e legislação e respectivos padrões de competências:
a) Conhecimentos Gerais de Educação:
Planejamento estratégico e o aprimoramento da escola;
Processo pedagógico e a qualidade do ensino;
Fortalecimento e a ampliação das relações da escola com a comunidade.
b) Legislação de Ensino:
A educação na Constituição Federal;
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Plano Municipal de Educação
Organização do Sistema Municipal de Educação
c) Noções de Direito Administrativo e Financeiro
A gestão administrativa e financeira da escola nos termos da legislação;
3.3- O conteúdo programático para estudo são os constantes do Anexo IV deste Edital.
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3.4- A prova terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 4 (quatro) horas, incluindo
o preenchimento da Folha de Respostas.
3.5- A aplicação das Provas Objetivas está prevista para o dia 19 de novembro de 2022,
domingo, no horário de 8 horas às 12 horas, e será realizada na EMEF Adelvan Cavalcanti
Baptista.
3.6 - O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o início, munido,
obrigatoriamente, de documento de identidade original e válido com foto, caneta
esferográfica ponta grossa (tinta preta ou azul).
3.7 - Em nenhuma hipótese será permitido:
a) ingresso no local de realização da prova após o horário previsto para seu início;
b) realização da prova fora da data, horário, local e município.
c) ingresso de pessoa estranha ou não autorizada no local de realização da prova;
d) prorrogação do tempo de duração da prova.
3.8 - A ausência do candidato, por qualquer motivo, inclusive doença ou atraso, implicará
sua eliminação na Avaliação de Conhecimentos.
3.9 - Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar o local de
realização da prova mediante consentimento prévio do fiscal ou aplicador e acompanhado
ou sob fiscalização da equipe de aplicação da prova.
3.10 - Após autorização do fiscal ou aplicador será iniciada a prova,
a) ao terminar o tempo máximo determinado neste Edital para a realização da prova, o
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal ou aplicador, a Folha de Respostas
devidamente preenchida e assinada;
b) em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato;
c) o candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar
sua Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade
de sua correção;
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d) será considerada nula a Folha de Respostas que estiver marcada ou escrita a lápis, bem
como contiver qualquer forma de identificação do candidato fora do campo especificado;
e) na correção da Folha de Respostas será atribuída nota zero à questão sem opção
assinalada, com rasuras, assinalada com material diverso do especificado na alínea "d"
deste subitem, ou com mais de uma opção assinalada.
3.11- Será eliminado da Avaliação de Conhecimentos o candidato que durante a prova:
a) desrespeitar os aplicadores ou autoridades presentes;
b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas ao processo,
por qualquer meio;
c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
d) portar arma(s) no local de realização da prova, ainda que de posse de documento oficial
de licença para o respectivo porte;
e) utilizar, durante o período de realização da prova, qualquer equipamento eletrônico
como relógio digital, calculadora, notebook, tablet, palmtop, ipad, agenda eletrônica,
gravador ou outros similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais
como telefone celular, entre outros;
f) não desligar e manter desligado até o final da prova, o telefone celular e quaisquer
outros equipamentos eletrônicos, além de outros pertences não permitidos;
g) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações, bem como de óculos
escuros, bonés, chapéus e similares;
h) deixar o local de realização da prova sem a devida autorização;
i) deixar de entregar a Folha de Respostas.
3.12 - O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o
local de realização da Prova Objetiva somente após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta)
minutos do seu início.
3.13 - O candidato que, por qualquer motivo, se recusar a permanecer em sala durante o
período mínimo estabelecido no subitem será, automaticamente, eliminado da Avaliação
de Conhecimentos e não levará o caderno de provas.
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3.14 - Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas
de Respostas e assinarem documento de encerramento da aplicação da prova.
3.16

-

O

gabarito

da

prova

será

divulgado

no

https://sites.google.com/view/seducumbaubase/in%C3%ADcio,

endereço
no

eletrônico

primeiro

dia

subsequente à realização da prova.
4. DOS RECURSOS
4.1- Caberá recurso fundamentado contra o gabarito e as questões da prova objetiva.
4.2- O prazo para interposição do recurso a que se refere o subitem 4.1 será de 3 (três)
dias contados do primeiro dia subsequente à data da publicação do gabarito oficial da
prova objetiva.
4.3- Os recursos serão recebidos exclusivamente por meio de formulários eletrônicos
disponibilizados

no

endereço

eletrônico

https://sites.google.com/view/seducumbaubase/in%C3%ADcio.
4.4- O recurso contra o gabarito e questões da prova objetiva deverá ser apresentado
conforme as seguintes especificações:
a) preenchimento de um formulário de recurso para cada questão recorrida, com indicação
do número da questão e da resposta marcada pelo candidato;
b) com argumentação lógica, consistente e fundamentada na referência bibliográfica
sugerida neste Edital.
4.5- Não serão considerados os recursos:
a) interpostos coletivamente;
b) sem a devida fundamentação;
c) intempestivos;
d) referentes a mais de uma questão por formulário;
e) encaminhados por meio diferente do especificado no subitem 4.3.
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4.6- Se do exame do recurso contra o gabarito ou questão de prova resultar anulação da
questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos,
independentemente de interposição de recursos administrativos ou de decisão judicial.
4.7- Se houver alteração do gabarito oficial, de ofício ou por força de provimento de
recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito revisado.
4.8- A falta de manifestação imediata e motivada do candidato, na forma e prazo
estabelecidos nos subitens 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, implicará decadência do direito de
interposição de recurso.
4.9- A decisão sobre o deferimento ou indeferimento do recurso e a fundamentação das
respostas ficarão disponíveis a todos os candidatos no endereço eletrônico
https://sites.google.com/view/seducumbaubase/in%C3%ADcio, não sendo comunicada
individualmente ao candidato que o interpôs.
4.10- A decisão de que trata o subitem 6.9 terá caráter terminativo e não será objeto de
reexame.
5. DAS INSCRIÇÕES PARA A AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
5.1 As inscrições para participar da prova objetiva de avaliação de conhecimentos, de que
trata este edital, poderão ser realizadas até às 17h, do dia 18/11/2022, pelo endereço
eletrônico https://sites.google.com/view/seducumbaubase/in%C3%ADcio.
5.2 É de inteira responsabilidade do candidato a efetivação da inscrição, ficando a
Seduc/Umbaúba isenta de quaisquer problemas técnicos alheios à manutenção do
endereço eletrônico citado no item 4.1 deste edital.
6. DO PROCESSO DE ESCOLHA DEMOCRÁTICA
6.1 Os integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Umbaúba poderão
concorrer aos cargos eletivos de Gestor ou Coordenador Escolares por meio do processo
de escolha democrática a ser realizado em cada unidade escolar da Rede Municipal de
Ensino de Umbaúba/SE, nos termos do item 1.1 deste Edital.
6.2 Para concorrer às vagas de Gestor e Coordenador Escolares o candidato deve atender
aos seguintes requisitos:
I - ser integrante da Carreira do Magistério Público;
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II - ter cumprido o estágio probatório até a data de inscrição como candidato;
III - ter formação superior com habilitação em Licenciatura Plena,
IV - ser do quadro efetivo;
V - ter disponibilidade para o atendimento à carga horária de quarenta horas semanais em
dois turnos de trabalho.
6.3 É vedada a participação, no processo seletivo, o profissional que:
I - responda a processo administrativo disciplinar, criminal ou inquérito, sindicância ou
tenha sofrido punição disciplinar nos últimos 05 (cinco) anos;
II - esteja sob licenças médicas contínuas;
III - tenha se envolvido em questões conflituosas no ambiente escolar, com documentação
comprobatória;
V - tenha problemas com prestação de contas de recursos públicos de Escolas que já
administrou e não realizou a prestação de contas no prazo determinado pelo FNDE;
VI - esteja exercendo função de gestão escolar em outra rede de ensino pública ou privada.
6.4 As inscrições serão realizadas na unidade escolar que o candidato pretende concorrer
a vaga de Gestor Escolar ou Coordenador Escolar, no período de 28/11/2022 a 02/12/2022
conforme Cronograma no Anexo I deste Edital.
6.3 As inscrições deverão ser entregues à Comissão Escolar, instituída em cada unidade
de ensino, e devem apresentar os seguintes documentos físicos:
a) ficha de Inscrição conjunta (Anexo II deste Edital);
b) originais e cópias de CPF, RG e Comprovante de Residência;
c) original e cópia do Diploma do curso de licenciatura plena;
d) original e cópia do certificado de um dos cursos descritos no item 1.4 deste Edital.
e) original e cópia da certificação do aproveitamento na prova objetiva da avaliação de
conhecimentos;
f) declaração de não acúmulo de funções de gestão escolar (Anexo III deste Edital)
g) Certidão de Antecedentes Criminais;
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h) Certidão de Crimes Eleitorais;
i) Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral;
j) Certidão Negativa PENAL Estadual;
k) Certidão Negativa CRIMINAL Federal;
l) Declaração de Vínculo Efetivo emitida pelo Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Umbaúba/SE.
6.4 As inscrições devem ser realizadas conjuntamente entre o candidato ao cargo de
Gestor Escolar e Coordenador Escolar para definição da chapa para a votação.
6.5 Os candidatos receberão o comprovante de votação com o número da chapa no ato da
entrega dos documentos descritos no item 6.3 deste edital.
7. DA ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
7.1 As Comissões Escolares ficam encarregadas de analisar os documentos de que trata
o item 6.3 deste edital e publicar as inscrições deferidas.
7.2 Compete às Comissões Escolares decidir acerca dos recursos impetrados, em favor
das inscrições, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas e
determinar a juntada de documentos, assim como realização de outras diligências.
7.3 Esgotada a fase de recursos, as Comissões Escolares publicarão a relação dos
candidatos habilitados a concorrer.
7.4 Todo o processo de análise e homologação das inscrições para a escolha democrática
do Gestor e Coordenador Escolares será acompanhado pela Comissão Central para
garantia da transparência e superação de eventuais dúvidas por parte dos membros das
Comissões Escolares.
8. RECURSOS
8.1 O candidato não habilitado terá o prazo de 03 (três) dias após a data da publicação
para apresentar recurso à Comissão Escolar.
8.2 Os recursos ou impugnações deverão ser feitos por escrito e endereçados à Comissão
Escolar em até 72h (setenta e duas horas) do ocorrido.
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8.3 Não serão analisados recursos ou impugnações protocolados fora do prazo
estabelecido no Anexo I deste Edital.
8.4 As Comissões Escolares deverão analisar e decidir os pedidos de impugnação e outros
incidentes ocorridos no processo de inscrição e no dia da votação.
9. DA CAMPANHA ELEITORAL
9.1 Os candidatos poderão promover as campanhas junto à Comunidade Escolar, por
meio de assembleia e de meios digitais, desde que não perturbem a rotina escolar.
9.2

A propaganda de divulgação das candidaturas não poderá conter nenhuma

informação ou conteúdo além dos dados e do Plano de Trabalho do candidato.
9.3 É vedado ao candidato, aos fiscais, bem como aos seus simpatizantes:
a) a propaganda e a boca de urna no dia da votação;
b) a distribuição e uso de camisetas, bonés, canetas, bem como qualquer outro tipo de
objetos e de vestuário com a identificação do candidato;
c) propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por
meios insidiosos ou de propaganda enganosa;
d) o transporte de eleitores no dia da votação;
e) promoverem as suas campanhas antes da publicação oficial da lista das candidaturas
deferidas;
f) a propaganda irreal, insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os(as)
concorrentes;
g) ao candidato, promover campanhas durante o desempenho de sua função (gestor,
coordenador);
h) o uso de estrutura pública e/ou recurso público para realização de campanha ou
propaganda.
i) A denúncia de propaganda irreal, insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os(as)
concorrentes, deverá ser analisada pela Comissão Central que, se entender incluída nessas
características, determinará a suspensão da referida propaganda e julgará.
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10 DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
10.1 Será garantida ao candidato ao cargo de Gestor Escolar a apresentação do Plano de
Trabalho para a comunidade escolar no período definido neste Edital e horário e dia
definidos pela Comissão Escolar.
10.2 O Plano de Trabalho deve atender ao disposto no Regime do Processo de Escolha
do Gestor e Coordenador das Escolas Públicas Municipais de Umbaúba/SE.
11. DO DIA DA ESCOLHA DEMOCRÁTICA
11.1 As comissões escolares conduziram o processo de escolha do Gestor Escolar e do
Coordenador Escolar tomando as devidas providências para garantir o bom andamento
do processo nos termos Regime do Processo de Escolha do Gestor e Coordenador das
Escolas Públicas Municipais de Umbaúba/SE.
11.2 A votação realizar-se-á no dia 10 de dezembro de 2022, das 8h às 17h,
ininterruptamente, na sede de cada Unidade Escolar.
11.2 A organização, a recepção e apuração e as impugnações dos votos devem ocorrer de
acordo com o Regime do Processo de Escolha do Gestor e Coordenador das Escolas
Públicas Municipais de Umbaúba/SE.
12. DOS PROCEDIMENTOS DA VOTAÇÃO
12.1 O voto será direto, secreto, pessoal e intransferível e cada eleitor apto a participar do
processo citado poderá votar em apenas 1 (um) dos (as) candidatos (as).
12.2 Poderão votar:
I - alunos (as) com idade de 14 (quatorze) anos, ou acima;
II - pai, mãe ou responsável legal por alunos (as) matriculados(as), nas escolas
da Rede Pública Municipal;
III - professores(as) e coordenadores pedagógicos, integrantes da carreira do
Magistério Público, do quadro efetivo que estejam em exercício nas escolas da Rede
Pública Municipal;
IV - demais servidores públicos, integrantes do quadro efetivo da Secretaria

TRAV. THOMÁS SILVEIRA, 119.
UMBAÚBA – SE CENTRO – CEP: 49260-000
CNPJ: 13.099.395/0001-73 – E-mail: seduc.umbauba@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKNGOTUWNZC5M0VEQUFBRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
13 - Ano VI - Nº 1757

Umbaúba

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO–SEDUC
Municipal da Educação, em efetivo exercício nas escolas da Rede Pública Municipal.
12.3 Para votar, o eleitor deve identificar-se por meio de qualquer documento com foto
que comprove a sua identidade e assinar a lista de votação. Em seguida, receberá a cédula
devidamente carimbada e rubricada, e se dirigirá a cabine de votação.
12.4 O eleitor que não estiver na lista dos votantes, deverá votar em separado num
envelope fechado e depositá-lo na urna do segmento, com registro em ata para posterior
apreciação.
12.5 A listagem com a nominata dos eleitores de cada segmento deverá ser assinada após
a votação;
13. DA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL
13.1 Compete à Comissão Central a fiscalização e coordenação geral do processo de
escolha de Gestor e Coordenador Escolares.
13.2 Compete à Comissão Escolar de cada unidade a organização, coordenação, execução
e fiscalização do processo de escolha no âmbito da respectiva unidade.
14. DAS PENALIDADES
14.1 Será penalizado com o cancelamento da candidatura e eliminação do processo de
escolha e/ou com a perda do mandato, o candidato que comprovadamente fizer uso de
recursos e/ou estrutura pública para realização de campanha ou propaganda.
14.2 O descumprimento deste Edital, implicará na imediata eliminação do candidato do
processo de escolha, desde que as infrações sejam devidamente comprovadas perante a
Comissão Central - CC, que deverá fundamentar suas decisões.
15. DO RESULTADO
15.1 Será considerado eleita a chapa que obtiver o maior somatório de votos válidos
apurado nos segmentos.
15.2 Em caso de empate das chapas, será considerada vitoriosa, pela ordem, a chapa cuja
a soma do tempo de serviço dos representantes na educação pública municipal seja o
maior número de anos.
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15.3 Quando se tratar de chapa única esta será declarada vitoriosa após o somatório dos
votos.
15.4 Esgotada a fase recursal nos termos do item 8 deste edital, as Comissões Escolares
publicarão lavrarão as atas com os resultados finais no mural da unidade de ensino e
encaminharão para a Comissão Central que publicará o resultado final do pleito de cada
unidade

de

ensino

no

endereço

eletrônico

https://sites.google.com/view/seducumbaubase/in%C3%ADcio e no Diário Oficial do
Município.
16. DA NOMEAÇÃO E POSSE
16.1 A nomeação será efetivada por ato administrativo do Chefe do Poder Executivo.
16.2 A posse do Gestor Escolar e Coordenador Escolar ocorrerá no dia 03 de Janeiro de
2023, os(as) eleitos (as) assinarão o Termo de Compromisso nos termos da Lei 828/2022.
17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 Os casos omissos e as dúvidas subscritas na execução do presente Edital serão
apreciados e resolvidos pelas Comissões Central e Escolares, observando as disposições
legais.
17.2 A Secretaria Municipal de Educação de Umbaúba/SE e as Unidades Escolares da
Rede Municipal de Ensino garantirão as condições de infraestrutura para a realização de
todas as fases do Processo de Escolha definido neste Edital.

Umbaúba/SE, 13 de outubro de 2022.

Rosemary Sampaio da Silva
Secretária Municipal da Educação
Umbaúba/SE
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ANEXO I – CRONOGRAMA
Datas

Atividades

13/10/2022

Publicação do Edital para o Processo de Escolha dos
Gestores e Coordenadores das EscolasMunicipais

Até 08/11/2022

Inscrições para o Curso de Formação para Gestores e
Coordenadores

das

Unidades

de

Ensino

Municipais.
09 a 16/11/2022

Realização do Curso de Formação para Gestores e
Coordenadores

das

Unidades

de

Ensino

Municipais.
19/11/2022

Avaliação

de

Conhecimentos

para

Gestor

e

Coordenador
21/11/2022

Publicação do gabarito da prova objetiva

21 a 23/11/2022

Prazo para interposição de recurso contra a prova
objetiva.

25/11/2022

Publicação do gabarito definitivo e do resultado da
prova objetiva com os percentuais de acertos pelos
candidatos.

28/11/2022 a 02/12/2022

Inscrição e Entrega das Fichas de Inscrição dos
Candidatos a Gestores e Coordenadores Escolares.

05/12/2022 a 09/12/2022

Apresentação do Plano de Trabalho.

10/12/2022

Eleição direta para Gestor e Coordenador Escolares

12 a 14/12/2022

Prazo para interposição de recursos contra o processo
de escolha.

15/12/2022

Publicação dos resultados finais do Processo de
Escolha dos Gestores e Coordenadores Escolares.
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ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS (CHAPA)

CANDIDATO A GESTOR ESCOLAR
DADOS PESSOAIS
NOME: ________________________________________________________________
CPF:

RG: _____________________________

DATANASCIMENTO:_______________NATURALIDADE:____________________
PAI: __________________________________________________________________
MÃE:_________________________________________________________________
ENDEREÇO:

Nº:______

BAIRRO

CIDADE:______________________

CEP:

CEL:_________________________
____________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO A GESTOR

CANDIDATO A GESTOR ESCOLAR
DADOS PESSOAIS
NOME: ________________________________________________________________
CPF:

RG: _____________________________

DATANASCIMENTO:_______________NATURALIDADE:____________________
PAI: __________________________________________________________________
MÃE:_________________________________________________________________
ENDEREÇO:

Nº:______

BAIRRO

CIDADE:______________________

CEP:

CEL:_________________________
____________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO A COORDENADOR ESCOLAR

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nº DA CHAPA:__________

NOME: ________________________________________________________________
CPF:

RG: _____________________________

DATA:____________________________________
Assinatura Comissão Escolar______________________________________________
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ANEXO III –

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE FUNÇÕES DE GESTÃO ESCOLAR

Declaro

para

os

devidos

que

eu

______________________________________________________________________,
CPF__________________________, RG_______________________, nos termos da
Lei Municipal 828, de 09 de setembro de 2022, do Regime do Processo de Escolha do
Gestor e Coordenador das Escolas Públicas Municipais de Umbaúba/SE e do Edital
SEDUC 01/2022, não desempenho função de gestão escolar na rede pública ou privada.

Umbaúba/SE, ________________________

___________________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA OBJETIVA DA
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS

Conhecimentos Gerais da Educação: 1. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para
a Educação Básica Parecer CNE/CEB Nº 07/2010 e Resolução CNE/CEB Nº 04/2010.
1A Base Nacional Comum Curricular. 2. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) Educação Infantil e Ensino Médio. 2. O Currículo de Sergipe – Educação Infantil e Ensino
Médio.
Legislação de Ensino: 1 A educação na Constituição Federal. 2 A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. 2 O Estatuto da Criança e do Adolescente - LEI Nº 8.069, DE 13 DE
JULHO DE 1990. 3 O Plano Municipal de Educação – LEI MUNICIPAL Nº 665, DE 19
DE JUNHO DE 2015. 4 O Sistema Municipal de Educação – LEI MUNICIPAL Nº 758,
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019. 5 A Gestão Domocrática do Ensino da Rede Pública
Municipal de Umbaúba – LEI COMPLEMENTAR Nº 828, DE 09 DE SETEMBRO DE
2022. .
Noções de Direito Administrativo: 1 Estado, governo e administração pública:
conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios. 2 Organização
administrativa do Estado. 3 Agentes públicos: espécies e classificação, poderes, deveres
e prerrogativas, cargo, emprego e função públicos. 5 Poderes administrativos. 6 Atos
administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. 7
Controle e responsabilização da administração: controle administrativo, controle judicial,
controle legislativo, responsabilidade civil do Estado. 8 Lei Municipal 570, de 21 de
novembro de 2008 e suas alterações.
Noções de Direito Financeiro: 1. O financiamento da educação na Constituição Federal.
2. O novo Fundeb nos termos da LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. 3 O
Dinheiro Direto na Escola nos termos da LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009 e
da Resolução FNDE nº 15, de 16 de setembro de 2021.
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PORTARIA Nº 02/2022
Institui a Comissão Central para Escolha de
Gestores e Coordenadores das Unidades de Ensino
do município de Umbaúba.

A Secretária Municipal de Educação do município de Umbaúba, Estado de Sergipe, no
uso de suas atribuições legais e,
Considerando as disposições da Lei Municipal 828, de 09 de setembro de 2022 que dispõe
sobre a regulamentação da gestão democrática do Ensino da Rede Pública Municipal de
Umbaúba/SE.
Considerando no Regime do Processo de Escolha do Gestor e Coordenador das Escolas
Públicas Municipais de Umbaúba/SE, publicado no Diário Oficial do Município de
Umbaúba/SE, em 10/10/2022.

Resolve:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Umbaúba/SE,
Comissão Central para Escolha de Gestores e Coordenadores das Unidades de Ensino do
município de Umbaúba nos termos do Regimento do Processo de Escolha do Gestor e
Coordenador das Escolas Públicas Municipais de Umbaúba/SE.
Art. 2º Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Comissão de que trata o
Art. 1º desta portaria.
Representantes dos professores da carreira do Magistério Público do Município de
Umbaúba/SE
Titular

Suplente

Abraão

Costa

958.808.105-00

Rodrigues

–

CPF Maria do Carmo Dias Barbosa – CPF
376.011.055-04
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Edilma Rodrigues dos Santos – CPF Luciclea Alves Lima – CPF 944.003.775944.918.795-91

04

Representantes dos Servidores da Educação não docentes das Escolas Públicas
Municipais
Maria Célia Barbosa Costa – CPF Valdinete Alves Cirino dos Santos – CPF
236.288.205-53

006.263.985-41

Márcio dos Santos – CPF 837.738.195-87 Antônio

Ferreira de

Jesus

–

CPF

–

CPF

193.132.255-49

Representantes da secretaria de educação
Maria da Ajuda Francisca dos Santos – José
CPF 970.743.145-87

Valter

dos

Santos

585.768.435-87

Maryluze Souza Santos Siqueira – CPF Ana Claudia Cardoso Santos – CPF
663.207.395-68

958.576.215-34

Art. 3º As atribuições da Comissão de que trata esta portaria estão definidas na Lei
Municipal 828, de 09 de setembro de 2022 e no Regimento do Processo de Escolha do
Gestor e Coordenador das Escolas Públicas Municipais de Umbaúba/SE.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Umbaúba/SE, 13 de outubro 2022.

Rosemary Sampaio da Silva
Secretária Municipal da Educação

TRAV. THOMÁS SILVEIRA, 119.
UMBAÚBA – SE CENTRO – CEP: 49260-000
CNPJ: 13.099.395/0001-73 – E-mail: seduc.umbauba@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKNGOTUWNZC5M0VEQUFBRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

