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DECRETO N° 047/2022 

 

ESTABELECE CRITÉRIOS DE MÉRITO E 

DESEMPENHO PARA A ESCOLHA DE DIRETOR 

E VICE-DIRETOR ESCOLAR NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE INHAÚMA/MG. 

 

 

O Prefeito Municipal de Inhaúma/MG, no uso de suas atribuições legais previstas 

na Lei Orgânica Municipal de 21 de março de 1990 e:  

 

- Considerando a RESOLUÇÃO N° 1, DE 27 DE JULHO DE 2022 do Ministério 

da Educação/Secretaria de Educação Básica, que aprova as metodologias de aferição das 

condicionalidades de melhoria da gestão para fins de distribuição da Complementação 

VAAR, às redes públicas de ensino, para vigência no exercício de 2023; 

- Considerando a primeira condicionalidade citada na Lei n° 14.133 de 25 de 

dezembro de 2020, em seu art. 14, §1°, inciso I, que diz o seguinte: “provimento do cargo 

ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou 

a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos 

aprovados previamente em avaliação mérito e desempenho”;  

- Considerando que a gestão escolar democrática é o modelo de organização no 

qual se prioriza a participação coletiva; 

- Considerando que a gestão democrática das escolas é um princípio definido pela 

LDB (art.3°, VIII) e pela Constituição Federal (art.206, VI), que defende a educação é 

um processo social, construído através da participação comunidade escolar; 

- Considerando que a Lei nº 13.005/2014, na Meta 19 diz: “Assegurar condições, 

no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada 

a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, 

no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto”. 
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DECRETA: 

 

Art. 1° - Fica instituído que a escolha do Diretor e Vice- Diretor, a partir do ano 

de 2023, se dará mediante seleção de candidatos através de mérito e desempenho. 

 

Art. 2° - O processo de seleção de Diretor e Vice- Diretor Escolar se dará em 

quatro fases: 

I- Inscrição; 

II- Análise Curricular; 

III- Avaliação de Plano de Gestão; 

IV- Entrevista. 

 

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderá 

instituir Regulamento próprio, prevendo outros critérios específicos e fases da seleção. 

 

Art. 3° - Qualquer servidor poderá se inscrever no processo de seleção ao cargo 

de Diretor e Vice-Diretor Escolar. 

 

Art. 4° - Serão analisados todos os currículos inscritos no processo de seleção, 

bem como os planos de gestão. Cabe ao candidato apresentar toda a documentação 

comprobatória no formulário de inscrição que será colocado como anexo do Edital do 

Processo Seletivo. 

 

Art.5°- Passarão por entrevista todos os classificados na etapa de análise 

curricular ao cargo do Diretor e Vice- Diretor Escolar. 

 

Art. 6°- O processo de seleção será regulamentado pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura e o Edital será divulgado nos meios de comunicação oficiais do 

Município. 

 

Art.7°- O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Inhaúma/MG, 15 de setembro de 2022. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 


