GOVE
ERNO DE SERGIPE
S
SECR
RETARIA D
DE ESTAD
DO DA EDU
UCAÇÃO
GABINET
TE DO SE
ECRETÁRIIO
EDIT
TAL Nº 01
14/2013
De 31 d
de outubro
o de 2013.
CONVOC
CAÇÃO PA
ARA INSCR
RIÇÃO E PARTICIP
P
AÇÃO NO
O CURSO DE
APERFEIÇ
ÇOAMENT
TO QUE IN
NTEGRA O PROCESSO SELE
ETIVO PA
ARA
ES
SCOLHA D
DE DIRET
TOR ESCO
OLAR
O S
SECRETÁR
RIO DE ESTADO D
DA EDUCA
AÇÃO, no
o uso das suas atribuições
legais e regula
amentares
s assegura
adas na Co
onstituição
o Estadual , com amp
paro no
artig
go 25 e nos incisos II
I e XVI do
o artigo 43
3 da Lei nºº 7.116, dee 25 de março de
2011
1, em conssonância com
c
o esta
abelecido no
n Decreto
o nº 29.1200, de 06 de
e março
de 2
2013, na Portaria
P
GS
S nº 8.804
4/2013, e na
n de nº 9.618,
9
de 330 de outu
ubro de
2013
3, faz sabe
er que esttão aberta
as as inscrrições para
a participaação no Cu
urso de
Aperrfeiçoamen
nto destina
ado aos ca
andidatos à Função de Confiannça do Ma
agistério
Publlico Estadual de Dirretor das u
unidades de ensino circunscrritas às Diretorias
Regionais de Educação
E
DRE 04 e DRE 05.
AS DISPO
OSIÇÕES PRELIMIN
P
NARES
1. DA
1.1. O Curso de
d Aperfeiç
çoamento previsto no Decreto nº 29.1200, de 06 de
e março
de 2
2013, na Portaria
P
GS
S nº 8.804
4/2013 e na
n de nº 9.618,
9
de 330 de outu
ubro de
2013
3, será rea
alizado pela
a Secretarria de Estad
do da Educação.
p
do
d Curso de Aperfeiçoamento
o integrante
tes da carrreira do
1.2. Poderão participar
gistério da Rede Esta
adual de En
nsino, lotad
dos na DR
RE 04 e DR
RE 05.
mag
1.3. No curso serão abo
ordados oss conteúdo
os relativos
s à: Estrutuura administrativa
da S
SEED; lide
erança esc
colar; princcípios cons
stitucionais
s da adminnistração pública;
regim
me jurídicco dos tra
abalhadore
es em educação; gestão
g
peddagógica; gestão
finan
nceira; sisstema de gestão accadêmica e censo educacionnal; avalia
ação da
apre
endizagem, avaliaçõ
ões extern
nas; legalidade esco
olar; direittos humanos da
crian
nça e do ad
dolescente
e e oficinass de elaboração dos planos de gestão.
1.4. O curso será min
nistrado po
or uma equipe
e
de técnicos designado
os pelo
E
da Educação
o e será reg
gido pelas normas deeste Editall.
Secrretário de Estado
2. PR
RÉ-REQUISITOS PA
ARA INSC
CRIÇÃO NO
O CURSO
2.1. Ser servid
dor efetivo
o do quadrro do mag
gistério esttadual, com
m apenas 1 (um)
vínculo empre
egatício, lottado em U
Unidade de
e Ensino circunscrita
c
a às Direto
orias de
Educcação DRE
E 04 e DRE 05 em q ue pretend
de se cand
didatar.
2.2. Ter cumprrido os 3 (ttrês) anos do estágio
o probatório
o;
2.3. Não ter so
ofrido sanç
ção em virttude de pro
ocesso adm
ministrativoo disciplina
ar nos 3
(trêss) últimos anos
a
anteriores a datta do pleito
o;
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2.4. Não ter condenação em processo criminal, cuja sentença tenha sido
transitada em julgado;
2.5. Os candidatos que exercem ou exerceram a Função de Confiança de Diretor
Escolar e de Presidente do Comitê Comunitário, deverão estar adimplentes com
as prestações referentes aos recursos financeiros da escola, repassados pela
SEED e pelo MEC/FNDE.
3. DAS INSCRIÇÕES E DAS VAGAS
3.1. A participação no Curso de Aperfeiçoamento implica no conhecimento e
aceitação das condições definidas neste Edital, sobre as quais os inscritos não
poderão alegar desconhecimento.
3.2. As inscrições serão efetuadas no sítio www.seed.se.gov.br por meio de
preenchimento de Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital), no período de 05 a 10
de novembro do corrente ano.
3.3. No período de 05 a 11 de novembro de 2013 os candidatos deverão
apresentar ficha de inscrição impressa, devidamente preenchida e assinada, nas
respectivas Diretorias, no horário compreendido entre 08h às 13h e das 15h às
17h, acompanhada dos documentos listados abaixo:
3.3.1. cópia da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
3.3.2. cópia dos dados funcionais do último contracheque;
3.3.3. declaração assinada pelo candidato atestando que apresenta somente um
vínculo empregatício (Anexo II deste Edital);
3.3.4. declaração expedida pela Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo Disciplinar da SEED, atestando não ter sofrido sanção em virtude
de Processo Administrativo nos 03 (três) últimos anos anteriores à data do pleito;
3.3.5. atestado de bons antecedentes emitido pela Secretaria de Estado da
Segurança Pública, através do sitio www.ssp.se.gov.br;
3.3.6. Declaração de adimplência com as prestações de contas dos recursos
financeiros repassados pela SEED, MEC/FNDE, para candidatos que exerceram
ou exercem a Função de Diretor em Unidades Escolares ou a de Presidente de
Comitê Comunitário, emitida pela SEED/ASPLAN/Prestação de Contas;
3.4. Não serão aceitas inscrições por via postal ou fax;
3.5. No momento da entrega da ficha de inscrição impressa e dos documentos
elencados no item 3.3 deste Edital, o Candidato receberá comprovante de entrega
expedido pelo responsável pela inscrição na Diretoria de Educação competente.
3.6. Serão oferecidas 84 (oitenta e quatro) vagas para o Curso de
Aperfeiçoamento, sendo 60 (sessenta) para a DRE 04 e 24 (vinte e quatro) para a
DRE 05, as quais serão preenchidas por ordem de inscrição;
3.7. A relação dos inscritos será publicada após sua validação no sítio da SEED:
www.seed.se.gov.br.
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4. CARGA HORÁRIA, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO
4.1. O curso terá a duração de 80 (oitenta) horas, sendo 60 (sessenta) horas
presenciais e 20 (vinte) horas à distância.
4.2. Às 60 horas presenciais serão distribuídas em 7 dias com 8 horas diárias de
aula, das 08 h às 12h e das 14h às 18h; e 1 dia com 4 horas de aula das 08h às
12h.
4.3. O curso acontecerá no período de 18 a 27 de novembro de 2013, em locais a
serem divulgados no sítio www.seed.se.gov.br.
5. DA AVALIAÇÃO DOS CURSISTAS
5.1. Os cursistas serão avaliados por meio de frequência, de prova objetiva de
conhecimento e análise do Plano de Gestão elaborado pelo candidato para a
escola pleiteada.
5.2. A frequência será apurada por meio de lista assinada pelo cursista,
diariamente na entrada e na saída de cada turno de realização do curso.
5.3. As provas de conhecimento e análise do Plano de Gestão obedecerão à
escala de 0 a 10, para efeito de atribuição de nota.
5.4. O Plano de Gestão será avaliado, conforme critérios estabelecidos no Anexo
III deste Edital, por uma Banca Examinadora designada pelo Secretário de Estado
da Educação para esse fim.
5.5. Serão considerados aprovados os cursistas que obtiverem frequência mínima
de 80% (oitenta por cento) e nota mínima de 6,0 (seis) na prova objetiva e nota
mínima de 6,0 (seis) no Plano de Gestão.
5.6. Só serão analisados os Planos de Gestão dos cursistas que obtiverem
frequência mínima de 80% (oitenta por cento) no Curso de Gestão.
5.7. O Plano de Gestão deverá ser entregue pelo candidato, em três vias, ao
Coordenador da turma, no último dia do Curso de Aperfeiçoamento, que emitirá
comprovante de recebimento.
5.8. Não será aceita a entrega do Plano de Gestão fora do prazo, disposto no item
5.7 deste Edital;
5.9. As notas finais estarão disponíveis, para os cursistas, na Comissão Estadual
do Processo de Seleção de Diretores.
5.10. A relação dos aprovados será publicada, por ordem alfabética, no sítio
www.seed.se.gov.br

6. DO RECURSO
6.1. O candidato poderá impetrar recurso à comissão Estadual durante as 24
horas após a publicação do resultado dos aprovados no curso, utilizando o
modelo anexo (ANEXO IV), devendo ser entregue no horário das 8h às 13h e das
15h às 17h, à Comissão Estadual, instalada no Departamento de Inspeção
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Escolar (Sala de Reuniões) da Secretaria de Estado da Educação, localizada na
Rua Gutemberg Chagas, 169 – DIA – CEP 49.040-780 – Aracaju - Sergipe.
6.2. Somente serão considerados os recursos protocolizados no local, prazo e
horário estipulado no item 6.1. deste Edital.
6.3. O candidato deverá confeccionar o recurso em 02 (duas) vias, das quais uma
deverá ser protocolizada na Comissão Estadual e a outra, com registro de
recebimento, que será entregue ao candidato.
6.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telex, internet, telegrama ou
outro meio que não seja o especificado neste Edital.
6.5. A Comissão Estadual constitui última instância para recursos, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6.6. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste
Edital não serão avaliados.
6.7. Caso haja provimento de recurso, a Comissão Estadual divulgará nova lista
com o resultado final.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Este Edital estará publicado no sítio www.seed.se.gov.br e será fixado nas
escolas da DRE 04 e DRE 05 em local de fácil acesso e visível a todos os
interessados.
7.2. É de inteira responsabilidade dos inscritos acompanhar a publicação de todos
os atos referentes ao Curso de Aperfeiçoamento.
7.3. Não serão aceitas as inscrições no Curso de Aperfeiçoamento, que não
atenderem ao disposto no presente Edital.
7.4. O certificado do Curso de Aperfeiçoamento de que trata este Edital terá
validade de quatro anos para efeito de inscrição nos próximos Processos
Consultivos.
7.5 O presente Edital terá vigência enquanto durar o Processo Seletivo para
escolha dos Diretores Escolares das Diretorias DRE 04 e DRE 05.
7.6. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Estadual,
que é soberana em suas decisões.
Cumpra-se.
Publique-se.
Gabinete do Secretário de Estado da Educação, em Aracaju, 31 de outubro de
2013.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
Secretário de Estado da Educação
4

GOVE
ERNO DE SERGIPE
S
SECR
RETARIA D
DE ESTAD
DO DA EDU
UCAÇÃO
ANEXO I
FICH
HA DE INSCRIÇ
ÇÃO PA
ARA PARTICIPAÇ
ÇÃO NO
O CURSO
O DE
APE
ERFEIÇOA
AMENTO PARA
P
O PROCESS
SO SELET
TIVO E C
CONSULTIVO DE
DIRE
ETORES ESCOLAR
E
RES DAS UNIDADE
ES DE ENSINO DA REDE PÚ
ÚBLICA
EST
TADUAL
1 – IIdentificaç
ção
Nom
me do cursiista______
_________
_________
_________
__________________
______
CPF
F________
_______RG
G________
________Ó
Órgão Exp
pedidor ___________U
UF____
Ende
ereço____
_________
_________
_________
_________
__________
______nº__
______
Bairrro_______
_________
_________
___Comple
emento ___
__________________
______
Cida
ade______
_________
_____Estad
do_______
_________
__CEP____________
______
Tele
efone residencial ___
_________
_______Te
elefone celu
ular_______________
_____
E-ma
ail_______
_________
_________
_________
_________
__________________
_____

Situação Funcional
F
2–S
Carg
go _______
__________
_________
___Função
o atual ___
__________________
_____
Unid
dade de Lo
otação ___
_________
_________
__________
__________________
_____
Direttoria _____
______Mu
unicípio ___
__________
_________
__________________
_____
Form
mação Aca
adêmica___
__________
__________
_________
__________________
_____

3–P
Processo Seletivo
Unid
dade Escollar para a qual
q
preten
nde se can
ndidatar a Diretor ____________
______
____
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
______
ducação__
_________
_ Município
o ________
__________________
______
Direttoria de Ed
Declaro que as
a informações pre
estadas ac
cima são verdadeirras, estou
u ciente
dos critérios
s estabellecidos n
no Editall nº 014
4/2013, dee 31.10.2
2013 e
apre
esentarei a docum
mentação exigida, bem com
mo me ccomprome
eto, se
apro
ovado no curso
c
de Aperfeiço
A
oamento, a participa
ar do Proccesso Con
nsultivo
a se
er realizado no presente exerc
cício.
____
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
_____
Assin
natura do Cursista
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ANEXO II

DECLARAÇÃO

Eu,_
_________
_________
_________
_________
_________
__________
__________
_____,
RG

nº_____
_________
_________
____CPF

nº

____
__________________
______,

DEC
CLARO pa
ara os dev
vidos fins, que não possuo vín
nculo emppregatício com as
esferas Muniicipal, Es
stadual e Federa
al e nem
m exerço outra attividade
remu
unerada, inclusive na
n iniciativ a privada,, nos term
mos do art.. 26, § 1º da Lei
Com
mplementarr nº 61/200
01.
A presente decla
aração é a mais lídim
ma expres
ssão da veerdade, sob pena,
inclu
usive, de incorrer
i
na
a prática d
do crime de falsida
ade ideológgica (art. 299 do
Código Penal), devoluçã
ão dos valo
ores indevidamente percebidos
p
s e deflagra
ação de
proccedimento administra
ativo discip
plinar.

A
Aracaju,
__
______de _
__________
_ de _______.
_________

____
_________
_________
_________
____
Assinattura do(a)) Cursista
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ANEXO III

CR
RITÉRIOS PARA AN
NÁLISE DO
OS PLANO
OS DE GES
STÃO
Critério
Existência doss elementos pertinenttes,
delo de plano de gesttão
confforme mod
estabelecidos no curso

Pontuaçãão

Clare
eza na reda
ação

2,5

Coerência entrre o diagnó
óstico, açõ
ões,
m
metas e pro
ocesso de avaliação

5,0

TOTAL

10,0

2,5
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ANEXO IV
MODE
ELO DE RE
ECURSO

ssão Estad
dual do Prrocesso Seletivo
S
Ao Presidente da Comis
Nome
e do Cand
didato:
Nº de
e Inscrição
o:
Item((ns) recorrrido(s):
Prova
a Objetiva ( )

Plano de G
Gestão ( )

Justificativas :

Para preenchim
mento exc
clusivo da
a Comissã
ão de Seleção:
ultado do Julgamen
J
to:
Resu
(
(

Justificativa:

) Deferido
) Indeferido

Assin
natura do Presidentte da
Comiissão:
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