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PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, Prefeito Municipal 
de Limeira, Estado de São Paulo, 
  
NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às 
disposições legais,  
 
CONSIDERANDO o que dispõe o inciso IV do art. 11, o 
inciso I do art. 16 e o disposto no art. 50 da Lei 
Complementar nº 461, de 2 de junho de 2009 (Estatuto do 
Magistério Público Municipal de Limeira) e suas 
alterações; 
 
CONSIDERANDO a necessidade da substituição dos 
cargos de Diretor de Escola da Rede Pública Municipal de 
Ensino de Limeira, nos impedimentos legais e temporários 
de seus titulares, conforme art. 50 e seus parágrafos, da 
Lei complementar nº 461, de 02 de junho de 2009; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de gestão nas unidades 
escolares criadas e nas que vierem a vagar nos casos de 
exonerações e aposentadorias, até provimento definitivo 
do cargo, conforme art. 51, da Lei Complementar nº 461, 
de 02 de junho de 2009. 
 
DECRETA; 

 
Art. 1º- O processo de designação de professor para 

responder transitoriamente nos cargos e/ou funções de Diretor de Escola 
durante os possíveis impedimentos legais, afastamentos e/ou vacância de 
cargo, obedecerá as normas do presente Decreto. 

 
Art. 2º O processo de designação será composto de duas fases, 

sendo: 
I – Fase I: na Secretaria Municipal de Educação; entrega de 

documentos comprobatórios da habilitação exigida e de titulação, com 
pontuação máxima de 40 pontos; 

II – Fase II: na Unidade Escolar; apresentação do Projeto de 
Gestão Escolar e escolha da comunidade escolar, com pontuação máxima de 
60 pontos. 

 
Art. 3º Será instituída na Secretaria Municipal de Educação, 

através de publicação de ato legal no Jornal Oficial do Município, Comissão 
de Acompanhamento do Processo constituída por 1 (um) Agente de 
Desenvolvimento Educacional, 1 (um) profissional da Gerência de Recursos 
Humanos, 1 (um) profissional da Departamento Pedagógico, 1 (um) 
profissional da Gerência Financeira Administrativa, 1 (um) profissional do 
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Departamento de Apoio Escolar e 1 (um) representante da unidade escolar 
a ser atribuída. 

Parágrafo Único – Os integrantes da Comissão de 
Acompanhamento do Processo, referida no caput, terão direito a voz, na 
fase II. 

 
Art. 4º Poderão se inscrever apenas os professores, titulares 

de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino de Limeira, (PEI, PSEI, PEF, 
PSEF, PEE, PSEE, PEEIEF, PSEEIEF) e que possuam os seguintes requisitos: 

I - Graduação em Pedagogia com Licenciatura Plena ou em 
nível de pós-graduação em Educação, garantida nessa 
formação a base comum nacional na área pedagógica;  
II - Mínimo de 4 (quatro) anos de exercício em cargo ou 
função docente e/ou suporte pedagógico no ensino oficial, 
comprovados através de declaração da autoridade 
competente, conforme Anexo I, constante deste Decreto; 
III - Apresentar currículo profissional contendo formação, 
cursos,  breve relato de experiências profissionais. 
IV - Apresentar Projeto de Gestão Escolar, devidamente 
identificado, elaborado a partir das Diretrizes Educacionais e 
do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar na qual se 
inscreveu, sobre uma Gestão Escolar eficiente e eficaz, em 
seus aspectos Pedagógico, Administrativo e Financeiro, 
evidenciando objetivos, metas e estratégias de ação. 
 

Das Inscrições 
 
Fase I – Secretaria Municipal de Educação 
 
Art. 5º As inscrições ocorrerão anualmente, obedecendo aos 

seguintes procedimentos:  
Parágrafo único- A fase I se dará na Secretaria Municipal de 

Educação, através de edital de abertura e mediante entrega de envelope 
lacrado e identificado, contendo: 

a- Cópia reprográfica de um dos seguintes documentos: 
Cédula de Identidade (RG), ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, ou 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou Certificado Militar, ou 
Carteira Nacional de Habilitação (com foto), expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte, tudo dentro do prazo de validade; 

b- Cópias reprográficas dos diplomas ou 
certificados/certidões que comprovem os pré-requisitos mínimos exigidos 
para a função, conforme estabelecido no art. 4º deste Decreto; 

c- Cópias reprográficas dos diplomas ou 
certificados/certidões que comprovem a titulação do candidato; 

d- Comprovante de aprovação no Concurso Público para o 
cargo de Diretor de Escola, Edital 002/2011; 
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e- Os títulos referidos nas alíneas c e d, serão pontuados 
conforme tabela abaixo: 

 
Título Pontuação 

Especialização em Educação, com no mínimo de 360 
horas 

5 pontos 

Mestrado em Educação 10 pontos 
Doutorado em Educação 15 pontos 
Aprovação no Concurso Público 002/2011 10 pontos 

 
I - A não apresentação de um dos documentos exigidos nas 

alíneas a e b, implicará na desclassificação do candidato; 
II - A apresentação dos documentos é de inteira 

responsabilidade do candidato, sendo vedada a juntada após o 
encerramento das inscrições; 

III - A Secretaria Municipal de Educação expedirá e entregará 
ao candidato comprovante de sua inscrição; 

IV - Encerrado o período de inscrição, a Secretaria Municipal 
de Educação divulgará a classificação desta fase em até 3 (três) dias úteis. 

 
Fase II – Unidade Escolar 

 
Art. 6º - A fase II será realizada na Unidade Escolar, cabendo 

à equipe escolar, na figura do responsável pela escola e pelo representante 
da U.E. na  Comissão de Acompanhamento do Processo, as seguintes 
providências: 

I - Elaborar edital de abertura de inscrições contendo data, 
hora e local de apresentação para os candidatos habilitados na fase I, bem 
como outras instruções necessárias ao desenvolvimento do processo; 

II - Publicar na Unidade Escolar e na Secretaria Municipal de 
Educação edital de abertura de inscrições com prazo de inscrição de 10 
dias letivos; 

III - Definir e divulgar na Unidade Escolar e na Secretaria 
Municipal de Educação a agenda das apresentações dos Projetos de 
Gestão Escolar, após o encerramento do prazo de inscrições, em até 3 
(três) dias úteis; 

IV - Receber as inscrições dos candidatos e respectivos 
envelopes contendo cópia do texto do Projeto de Gestão Escolar, assinado 
e rubricado pelo candidato; 

V - Mobilizar os membros do Conselho de Escola, da 
Associação de Pais e Mestres e do Grêmio Estudantil, onde houver, que 
representarão a comunidade escolar, para garantir ampla participação 
neste  processo; 

VI – Disponibilizar à comunidade escolar os Projetos de 
Gestão Escolar  concorrentes; 
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VII - Providenciar todo o material necessário à apresentação 
do Projeto garantindo os recursos solicitados pelos candidatos no ato da 
inscrição, na fase da Unidade Escolar; 

VIII – Proceder a contagem de pontos na presença da 
Comissão de Acompanhamento do Processo da SME, ao final de todas as 
apresentações agendadas para a escola. 

IX – Comunicar o resultado final do processo a toda 
comunidade escolar, em até 3 (três) dias úteis;  

X- Encaminhar à a Gerência de Recursos Humanos da SME, 
através de Comunicação Interna, o resultado final, juntamente com cópia 
das atas de registro de todo o processo para os encaminhamentos legais, 
em até 3 (três) dias úteis;  

 
§ 1° O Agente de Desenvolvimento Educacional ficará 

responsável pela organização do processo onde o responsável pela 
Unidade Escolar estiver concorrendo; 

§ 2º - Participarão deste processo, com direito a voto, os 
membros do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, as quais 
são instâncias colegiadas que representam a comunidade escolar, 
garantido o quórum de cada colegiado; 

§3º - O Grêmio Estudantil, onde houver, composto pelos 
alunos da unidade escolar, participará do processo, com direito a voz, 
garantido aos alunos maiores de 16 (dezesseis) anos, o direito a voz e voto.  

 
Art. 7º - A apresentação do Projeto de Gestão Escolar pelos 

candidatos inscritos deverá respeitar os seguintes critérios: 
I – Tempo máximo de exposição de 30 (trinta) minutos por 

candidato, sendo 20 (vinte) minutos para breve relato de sua experiência 
profissional e apresentação do Projeto e 10 (dez) minutos para resposta a 
eventuais questionamentos; 

II – Os candidatos inscritos não poderão participar da 
apresentação do Projeto de Gestão Escolar dos candidatos concorrentes. 

III – A não apresentação do Projeto pelo candidato na data e 
horário definidos pela Comissão de Acompanhamento do Processo da 
Unidade Escolar, implicará na desclassificação no processo. 

  
Art. 8º A designação do candidato para responder 

interinamente por cargo de Diretor de Escola se dará mediante: 
I - Somatória da pontuação obtida pelos candidatos nas 

fases I e II (anexo II); 
 
Parágrafo Único - Havendo empate, será designado o 

candidato melhor classificado na fase II. 
 
 

Disposições Gerais 
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Art. 9º - Todo o processo de designação deverá ser 
registrado, nas duas fases, em livro próprio. 

 
Art. 10 - Caberá recurso na fase I do processo, devendo ser 

interposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de cada 
divulgação, com prazo de resposta de 48 (quarenta e oito) horas após o 
protocolo.  

 
Art 11 O diretor interino, designado através deste processo 

ou de processos anteriores, terá a designação cessada, em qualquer das 
seguintes situações: 

I – A seu pedido, em qualquer época do ano letivo, mediante 
solicitação por escrito; 

II - Entrar em afastamento, a qualquer título, por período 
superior a 30 dias; 

III - A critério da administração, após avaliação de Comissão 
designada para essa finalidade, em decorrência de: 

 a) Não corresponder às atribuições e competências do 
cargo; 

 b) Não cumprir com o Projeto de Gestão Escolar 
apresentado por ocasião do Processo de designação; bem como as 
Normas e Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação; 

 c) Incorrer em processo administrativo, em que, ao final 
da apuração, seja considerado culpado; 

 d) Por solicitação formal e fundamentada da 
comunidade escolar, sujeita a análise da Secretaria Municipal de 
Educação. 

 
Art. 12 Fica vedada, aos designados nos termos deste 

Decreto, a atribuição de nova substituição ao cargo de Diretor de Escola, se 
incorrer em qualquer das situações previstas no artigo 11 até que seja feita 
nova inscrição e classificação que se realizará anualmente. 

 
Art 13 O diretor interino, será designado através deste 

processo, pelo prazo em que perdurarem os afastamentos e impedimentos 
que originaram esta designação. 

 
Art 14 Excepcionalmente, os professores designados nos 

processos anteriores, ao final do ano letivo de 2015, terão seus trabalhos 
de gestão avaliados pelas instâncias previstas no art. 6º, § 2°, que 
determinará a continuidade ou a cessação de sua designação. 

 
Art. 15 Os casos omissos serão avaliados pela Secretaria 

Municipal de Educação. 
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Art. 16 A Secretaria Municipal de Educação deverá adotar, 
anualmente, as providências necessárias para o cumprimento deste 
Decreto.  

 
Art. 17 Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos treze dias do mês de maio 

do ano de dois mil e quinze. 
 
 
PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH  
               Prefeito Municipal 
 
PUBLICADO no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira, 

aos xx dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze. 
 
MARCO AURÉLIO MAGALHÃES FARIA JUNIOR 
          Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 
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ANEXO I 

 
 
   Declaro, para fins de inscrição de candidato ao exercício da 

função de Diretor de Escola, na Rede Pública Municipal de Ensino de Limeira, e nos 

termos do inciso II do art. 4º deste Decreto, que 

__________________________________________, RG 

__________________________, esteve em exercício no magistério público oficial 

e/ou suporte pedagógico, no período de ____/ _____/ ______ a 30/06/20___ (ano 

em curso), contando com ______ dias trabalhados. 

 

Limeira, _____/ ______/ ______ 

 

______________________________________ 

Carimbo e assinatura da autoridade responsável 
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Anexo II 

 
Apresentação do Projeto de Gestão Escolar 

 
Identificação da Unidade Escolar 

 
 

Candidato: ______________________________________________ 
 
Pontuação obtida na Fase I (Secretaria Municipal de Educação): 
 

Título Máximo Pontuação 

Especialização em Educação, com no mínimo de 360 h 5 pontos  

Mestrado em Educação 10 pontos  

Doutorado em Educação 15 pontos  

Aprovação no Concurso Público para o cargo de Diretor de 

Escola, Edital 002/2011 

10 pontos  

TOTAL 40 pontos  

 
Pontuação obtida na Fase II (Unidade Escolar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somatória Fase I e Fase II:  
 
 

 

Projeto de Gestão Escolar Valor Pontuação 

Aspectos Pedagógicos 

Objetivos 0 a 5 pontos  

Metas 0 a 5 pontos  

Ações 0 a10 pontos  

Aspectos Administrativos 

Objetivos 0 a 5 pontos  

Metas 0 a 5 pontos  

Ações 0 a10 pontos  

Aspectos Financeiros 

Objetivos 0 a 5 pontos  

Metas 0 a 5 pontos  

Ações                0 a 10 pontos  

TOTAL Até 60 pontos  

Classificação 
Final: 

 


