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Decreto nº 02/2023 - GAB/PMAP, de 04 de janeiro 2023. 

  

 

Dispõe sobre o processo seletivo de escolha dos 
Gestores das Escolas da Rede Pública do Sistema 
Municipal de Ensino de Aurora do Pará, e dá 
outras providências.  

  

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, Excelentíssima Senhora 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 84, VI, “a”, da Constituição Federal de 1988, 

assim como artigo 135, VII, “a”, da Constituição do Estado do Pará, que conferem a 

disciplina da organização e funcionamento da Administração Pública por Decreto;  

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 384, de 29 de novembro de 2022, que cria o 

Sistema Municipal de Ensino no âmbito de Aurora do Pará; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 001, de 05 de dezembro de 2010, do Conselho 

Estadual de Educação do Estado do Pará – CEE/PA; 

 

CONSIDERANDO a 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 exercício 2023.  

 

CONSIDERANDO o Pacto pela Educação do Pará, instituído com a finalidade de 

promover a responsabilização do poder público, das escolas, das famílias e, também 

a aliança e a parceria de diversos setores da sociedade com o objetivo de alcançar a 

qualidade social na educação em todos os níveis e para todos; 

CONSIDERANDO o compromisso com a educação de qualidade social, inclusiva, 

democrática, participativa e alicerçada em direitos e valores humanos; 
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CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o provimento da função de Gestor 

Escolar, de acordo com os critérios técnicos de méritos e de desempenhos, nos 

termos do art.14, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.113/2020; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de formar gestores escolares dispostos a assumir 

função de liderança em cada escola e no sistema de ensino e que se interessem e 

trabalhem pelo sucesso de sua escola e da rede de ensino, comprometendo-se com 

o aprimoramento educacional do município de Aurora do Pará; 

 

 

DECRETA: 

  

Art. 1º - A gestão democrática é considerada como um conjunto de práticas dialógicas 

que acontecem articuladamente em espaços pedagógicos coletivos, voltadas para a 

melhoria dos resultados de aprendizagem e do aprimoramento das políticas 

municipais, estaduais e nacionais. 

 

Art. 2º - A escolha de profissionais para a função de Gestor Escolar das Unidades 

Escolares da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino do município de Aurora 

do Pará/PA, far-se-á mediante seleção na forma estabelecida neste Decreto.  

  

Art. 3º - Poderão candidatar-se à função de Gestor Escolar das Unidades Escolares 

da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino do município de Aurora do Pará/PA, 

os profissionais que atendam, pelo menos, um dos seguintes pré-requisitos de mérito: 

I – Licenciados plenos em Pedagogia (habilitação em Gestão Escolar); 

II - Licenciados plenos em outras áreas, desde que sejam portadores de certificado 

de curso de pós-graduação em Gestão Escolar, Administração Escolar, Supervisão e 

Acompanhamento Escolar ou equivalentes, com carga horária mínima de 360 horas;  

II – Possuírem MBA- Master Business Administration em Gestão Educacional ou 

Gestão Escolar; 

 

Art. 4º - Além dos pré-requisitos do art.3º, serão considerados aptos ao processo de 

seleção de Gestores das Unidades da Rede Municipal de Ensino àqueles que:  
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I – Pertençam à Rede Municipal de Ensino de Aurora do Pará e comprovem no mínimo 

02 (dois) anos de experiência em regência de classe, conforme Parágrafo Único do 

Art. 146, da Resolução 001/2010 – CEE;  

II – Comprovem residência no Município de Aurora do Pará-PA por, no mínimo, 03 

(três) anos ou que faça parte da Rede Municipal de Ensino por igual período; 

III – não possuam outro vínculo de emprego incompatível com a carga horária e o 

horário de funcionamento da Unidade Escolar; 

IV – Tenham disponibilidade para trabalhar 08 (oito) horas diárias, de acordo com o 

horário de funcionamento da Unidade de Ensino; 

V - Sejam pessoas idôneas, sem antecedentes criminais, comprovada por meio de 

Certidão Cível e Criminal (no âmbito estadual e federal); 

VI - Apresentem Plano de Gestão dentro da realidade social na qual a Escola em que 

o candidato irá pleitear está inserida; 

VII - Não tenham incorrido em penalidade administrativa, no exercício da função 

pública, mediante sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nos 

últimos 02 (dois) anos; 

VIII – Sejam selecionados em processo próprio, conforme previsto neste decreto. 

  

Parágrafo Único: Considerar-se-ão impedidos, de acordo com o disposto no caput 

deste artigo, os candidatos que estejam respondendo a inquérito administrativo ou 

tenham participação comprovada em irregularidades administrativas. 

  

Art. 5º - O período de gestão do Gestor Escolar corresponderá a mandato de até 02 

(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, se o gestor 

alcançar, pelo menos, 80% (oitenta por cento) das ações propostas no plano de 

gestão a ser por ele apresentado, nos termos do §2º, do art. 8º, deste decreto. 

 

Parágrafo Único: Para atender ao disposto no caput deste artigo, os Gestores serão 

submetidos à Avaliação de Desempenho ao final de cada ano letivo, de competência 

da Secretaria Municipal de Educação de Aurora do Pará-PA. 

 

Art. 6º - A vacância da função de Gestor Escolar ocorre com a conclusão do mandato, 

renúncia, destituição, aposentadoria ou morte do servidor. 
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 Art. 7º - Ocorrendo vacância da função de Gestor Escolar antes do término do 

mandato de 02 (dois) anos, o Chefe do Poder Executivo nomeará novo profissional 

para preenchimento da vaga pelo período restante do mandato, nos seguintes termos; 

 

§ 1º - Será priorizado para preenchimento da vaga o cadastro reserva que, em 

processo seletivo próprio, pleiteou vaga de Gestor na Escola de vacância. 

 

§ 2º - Não havendo cadastro reserva para àquela Unidade Escolar, o preenchimento 

da vaga será ato discricionário da gestão administrativa. 

  

Art. 8º - Os candidatos poderão inscrever-se para concorrer à função de Gestor 

Escolar em uma única Unidade Escolar.   

  

§1º- Não será exigido que os candidatos inscritos estejam ou tenham sido lotados na 

mesma Unidade Escolar a que concorrem a vaga. 

  

§2º- Os candidatos deverão atender às condições de acesso elencadas nos arts. 3º e 

4º deste decreto, inclusive, apresentar Plano de Gestão por ele elaborado de acordo 

com as diretrizes emanadas pela Lei Federal nº 14.113/2020 e efetivadas pela 

Secretaria Municipal de Educação de Aurora do Pará-PA. 

  

§3º- Além da inscrição em processo seletivo próprio, os candidatos serão submetidos 

à habilitação documental, análise de currículo e defesa do plano. 

 

§4º- É obrigatório o comparecimento dos candidatos com inscrição homologada em 

data, hora e local marcados no edital de convocação para a etapa de defesa do plano 

de gestão, sob pena de eliminação do processo seletivo. 

 

Art. 9º - O número de vagas para a exercício da função de Gestor Escolar será fixado 

de acordo com o quantitativo de alunos no censo escolar de cada unidade polo e suas 

anexas, quando houver, e definido em portaria específica da Secretaria de Educação. 
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Art. 10 - A metodologia do processo de seleção do Gestor Escolar será definida no 

edital de convocação a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art.11 – Ficam revogadas as disposições contidas no Decreto nº 038/2022. 

 

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Aurora do Pará–PA 

  

  

 

 

  

VANESSA GUSMÃO MIRANDA  

Prefeita Municipal de Aurora do Pará-PA 
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