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PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXá

DECRETO Nº 087 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.

DECRETO Nº 087 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre os critérios e requisitos para o Processo Seletivo à
função de Diretor  Geral  e  Diretor  Adjunto  Escolar  da Rede
Pública de Ensino de Axixá e dá outras providências.
 
A  PREFEITA  MUNICIPAL  DE  AXIXÁ,  ESTADO  DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o que lhe confere  o  Art.  69 X e  Art.  71 & 1º  da Lei
Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis.
Considerando o que dispõe o artigo 206 da Constituição Federal
de 1988, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional nº
9.394/1996,  PNE  Meta  19,  PME  Meta  19,  Lei  Federal  nº
14.113/2020,  Resolução  nº  01,  de  27  de  julho  de  2022  do
Ministério da Educação e a Lei Municipal nº 93/2009- Plano de
Carreiras, Cargos e Remuneração do Magistério.
 
RESOLVE
 
Art.1º. Definir os critérios e requisitos para o Processo Seletivo
de servidor efetivo à função de Diretor Geral e Diretor Adjunto
Escolar da Rede Pública de Ensino de Axixá/MA.
Art. 2º. O provimento do cargo em comissão de Diretor Geral e
Diretor Adjunto das Escolas Públicas Municipais de Axixá/MA,
dar-se-áa critérios técnicos de mérito e desempenho ou escolha
pela comunidade escolar, a critério da Secretaria Municipal de
Educação-SEMED.
Parágrafo 1º  -  No caso do processo de provimento for por
critérios técnicos de mérito e desempenho, será observado os
seguintes critérios:
I  –  ser  servidor  público  efetivo  concursado  do  quadro  de
profissionais de educação;
II – ter, no mínimo, 02(dois) anos de exercício na Rede Pública
Municipal de ensino de Axixá-MA;
III – possuir curso superior completo, a saber: graduação em
pedagogia,  licenciatura plena em curso superior  na área da
educação;
 IV – possuir disponibilidade para cumprir carga horária de 40
(quarenta)  horas  semanais,  no  caso  de  Diretor  Geral  e  30
(trinta) horas semanais no caso de Diretor Adjunto, distribuídas
em 5 (cinco) dias e;
V – não está respondendo a processo administrativo disciplinar,
nem  ter  t ido  participação  comprovada  em  atos  de
impropriedade  administrativa.
Parágrafo  2º  -  Em  relação  ao  processo  de  escolha  pela
comunidade escolar, o processo será realizado em três etapas:
 I – primeira etapa: apresentação de títulos para análise de
caráter eliminatório e classificatório;
 II – segunda etapa: entrevista com os candidatos selecionados
na primeira etapa e avaliação do plano de trabalho, de caráter
eliminatório e classificatório;
 III – Terceira etapa: escolha direta pela comunidade escolar
dentre os cinco primeiros candidatos, obedecendo aos seguintes
critérios:
 a) - votação direta do corpo docente e demais servidores da
escola;
 b)  -  votação  direta  dos  pais  e/ou  responsáveis  de  alunos
devidamente matriculados na escola;
 c) - votação direta dos alunos devidamente matriculados na
escola com idade igual ou superior a 13 (treze) anos.
 
Art.  3º.  Poderão  participar  do  processo  seletivo  para
provimento da função gratificada de Diretor Geral  e Diretor
Adjunto, os profissionais da educação que integram o quadro de

carreira do magistério público municipal e que comprovem os
critérios estabelecidos nos incisos, I, II, III, IV e V do § 1º do
art.2º.
 Parágrafo único.  Na ausência de professores com vínculo
efetivo para exercer a função de Diretor Geral e Diretor Adjunto
de escolas municipais situadas na zona rural de Axixá, as vagas
para as referidas funções poderão ser ocupadas por professores
contratados, portadores de diploma de Licenciatura Plena em
qualquer área da Educação que comprovem experiência mínima
de 02 (dois) anos de docência.
 Art. 4º  O titular do cargo de Professor inscrever-se-á para
dirigir uma das escolas da rede municipal de ensino por um
período de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido à função
gratificada por igual período em condições especiais.
Art.  5º  Na  hipótese  de  não  existirem  candidatos  que
preencham  os  requisitos  mencionados  no  artigo  2º  será
designado para responder pela função gratificada de Diretor ou
Diretor  Adjunto um titular  do cargo de Professor,  conforme
normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação.
Art.6º Depois de obedecer todas as exigências legais para a
escolha dos candidatos às funções designadas, uma lista tríplice
por escola será apresentada ao chefe do Poder Executivo, a
quem caberá  a  nomeação  dos  candidatos  aprovados  para  a
função de Diretor Geral e de Diretor Adjunto.
Art. 7º. No ato da posse, o Diretor Geral e o Diretor Adjunto
deverão apresentar Declaração de Bens e assinar o Termo de
Compromisso que será fiscalizado pela Secretaria Municipal de
Educação,  ao  final  de  cada  período  letivo,  quanto  ao  seu
cumprimento através da análise dos resultados das escolas.
Art. 8º. Durante o período de 03 (três) anos, o titular da função
de Diretor Geral ou Diretor Adjunto poderá ser dispensado de
suas funções nas seguintes situações:
I-nos casos previstos em legislação superior;
II- pelo descumprimento voluntário do Termo de Compromisso;
III-  em  razão  da  Avaliação  de  Desempenho  realizada  pela
SEMED.
 
Art. 9º. Ao final de cada período letivo, o gestor escolar será
avaliado pela SEMED com o objetivo de verificar o nível de
eficácia de sua gestão.
 
Parágrafo único. Os critérios para a Avaliação de Desempenho
deverão estar fundamentados nos seguintes aspectos:
I - resultado dos alunos;
II  -  relacionamento  interpessoal  com  toda  a  comunidade
escolar;
III  -  informações  (rotinas)  que  o  gestor  deve  encaminhar  à
SEMED;
IV - conduta no âmbito da escola sem discriminação de caráter
religioso, político-partidário e de raça;
V-postura ética;
VI - gestão administrativa
VII- gestão financeira;
VIII – gestão pedagógica.
 
Art.  10º.  Na  hipótese  de  vacância  da  função  de  Diretor,
verificado após o seu provimento,  responderá pela função o
Diretor  Adjunto  quando  houver,  até  ulterior  indicação  de
Diretor Geral por parte da SEMED.
Parágrafo  único.  Nos  casos  em  que  não  houver  Diretor
Adjunto a SEMED fará a indicação do Diretor Geral substituto.
Art. 11. A jornada de trabalho do Diretor será de 40 (quarenta)
horas  semanais  e  a  jornada do  Diretor  Adjunto  será  de  30
(trinta) horas semanais.
Art.12.  À  SEMED  competirá  instituir  uma  comissão  para
implementar  o  processo seletivo  para provimento da função
gratificada de Diretor Geral e Diretor Adjunto das escolas da
rede municipal de ensino de Axixá – MA, além de ficar a cargo
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da  SEMED  a  administração  de  todo  o  andamento  desse
processo seletivo.
Art. 13. EsteDecreto aplica-se às Unidades de Ensino da rede
municipal de Axixá.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Art.  15.  EsteDecreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 

Axixá - MA, 14 de setembro de 2022.
 
Maria Sonia Oliveira Campos
Prefeita Municipal

Publicado por: KASSIA PRISCILA LEãO MARQUES
Código identificador: cab7e9dbe4a1fd1c6584accda12684ad

AXIXá, QUINTA * 15 DE SETEMBRO DE 2022 * ANO II * Nº 140
ISSN 2764-6904

3/4www.axixa.ma.gov.br



MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS

Prefeita

www.axixa.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de Axixá

RUA ADELINO FONTOURA, 84, CEP: 65148000

CENTRO - Axixá / MA

Contato: 98970163737

www.diariooficial.axixa.ma.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 002/2021 de 10 de março de 2021

AXIXá, QUINTA * 15 DE SETEMBRO DE 2022 * ANO II * Nº 140
ISSN 2764-6904

4/4www.axixa.ma.gov.br


		2022-09-15T06:00:05-0300




