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Decreto nº 038/2022 - GAB/PMAP de 14 de setembro de 2022. 

 

 

DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO 
PROVIMENTO DA FUNÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO DE ESCOLHA DE GESTOR E VICE-
GESTOR ESCOLAR DAS UNIDADES DE 
ENSINO ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE AURORA DO PARÁ, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ – ESTADO DO PARÁ, SENHORA VANESSA 
GUSMÃO MIRANDA , NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS PELA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL.  

 

 
ATENTENDO: Por meio da Resolução da Comissão Intergovernamental de Financiamento para       
a Educação Básica de Qualidade (CIF) nº 1/2022, as metodologias de aferição das 
condicionalidades de melhoria de gestão para fins de distribuição da citada Complementação, 
às redes públicas de ensino, para vigência no próximo exercício. 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 84, VI, “a”, da Constituição federal  de 1988, assim como 
art 135, VII “a”, da Constituição do Estado do Pará, que conferem a disciplina da organização e 
funcionamento da Admuinistração pública por decreto; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o provimento da função de escolha do gestor 
e vice-gestor, de acordo com os critérios técnicos de méritos e desempenhos, nos termos do 
art.14,  §1º. Inciso I, da lei nº 14.113/2020, bem como o art. 2006 da CF/88, art da lei nº. 9.394/96, 
além da meta 19 do Plano Municipal de Educação e parecer CNE/CP, nº4/2021. 

 

DECRETA: 

 

Art.1º - A escolha de profissionais para a função de Gestor Escolar e Vice-gestor das unidades 
Escolares da rede Pública do Sistema Municipal de Educação da cidade de Aurora do Pará/PA 
far-se-á mediante o processo de seleção na forma estabelecida do Decreto. 

 

Art.2º -  Poderão candidatar-se a função comissionada Gestor Escolar e Vice-Gestor das unidades  
escolares da rede Pública do Sistema Municipal de Educação da cidade de Aurora do Pará/Pa os 
professores e Especialistas em Educação, desde que atendam ao menos um dos pré–requisitos 
a seguir:  

 

I - licenciados  plenos em Pegagogia e/ou licenciados plenos em outras áreas, portadores de 
certificado de curso de pós-graduação especialmente estruturado para este fim, nos termos 
disposto na Resolução CNE/CP nº. 01/2006; 
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II – possuírem MBA- Master Business Administration em Gestão Educacional ou Gestão Escolar; 

 

III – possuírem Pós-graduação em Gestão Educacional ou Gestão Escolar ou em Administração 
escolar (lato sensu com a carga horária mínima de trezentas e sessenta horas/aulas); 

 

Art.3º - Para além dos pré-requisitos contidos no art.2º, serão considerados aptos ao processo de 
seleção de gestores das unidades da Rede Pública Municipal de Ensino todos os professores 
especialistas em Educação da rede Pública Municipal de Educação que: 

 

I – comprovarem no mínimo 02 (dois) anos de experiência na função de gestão escolar. 

 

II – comprovarem um mínimo 02 (dois) anos de regência de turma lotados na Secretaria Municipal 
de Educação. 

 

Parágrafo único: Considerar-se-ão impedidos, de acordo com o disposto no caput do presente 
artigo, os candidatos que estejam respondendo a inquérito administrativo ou tenham participação 
comprovada em irregularidades administrativas. 

 

Art. 4º - O período de administração do Gestor escolar corresponderá a mandato de até 02 anos, 
podendo ser prorrogável uma única vez, por igual período, mediante o Decreto do Poder Executivo 
Municipal. 

 

Art. 5º - A vacância do cargo de Gestor e vice - gestor escolar ocorre a conclusão da gestão, 
renúncia, destituição, aposentadoria ou morte.  

 

Art. 6º - Ocorrendo vacância do cargo de Gestor e vice - gestor escolar será feita a indicação 
através da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Parágrafo único - No caso de disposto neste artigo, a pessoa indicada completa o mandato de 
seu antecessor. 

 

Art. 7º - Os candidatos poderão inscrever –se para concorrer ao cargo em comissão de gestor e 
vice- gestor em apenas uma única Unidade Escolar.  

 

§1º- Não será exigência que os candidatos inscritos estejam ou tenham sido lotados na Unidade 
escolar pretendida. 

 

§2º-No momento da inscrição deverão ser apresentada os candidatos ao cargo de Gestor e de 
vice-gestor , devendo os candidatos atender as condições de acesso ao processo elencados nos 
arts. 2º e 3º, além de entregar Plano de Gestão de acordo com as diretrizes emanadas pela 
Secretaria Municipal de Educação.  

 

§3º- Após a fase de inscrição, os candidatos à função o cargo de Gestor e vice-gestor escolar, 
serão submetidos à análise de currículo, habilitação documental e entrevista. 

 

Art. 8º - O número de vagas para a função de Gestor e vice - gestor escolar será definido de 
acordo com a Instrução Normativa Nº 02/2020-GS/SEDUC, de 03 fevereiro de 2020. 

 

Art. 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo–se vigente até a ordem 
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ulterior em contrário. 

 

                                        Dê-ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Aurora do Pará-Pará 

 – Pará, 14 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

                                  _________________________________________________ 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  

PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ- PARÁ 
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