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DECRETO Nº 053/2022  

SÃO JULIÃO/PI, 16 DE AGOSTO DE 2022. 

 

REGULAMENTA O PROCESSO DE GESTÃO 
ESCOLAR DEMOCRÁTICA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO JULIÃO/PI, NA FORMA QUE 
ESPECÍFICA. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO/PI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal de 1988, bem como a Lei Orgânica Municipal, nos 
termos de seus artigos 70, II e artigo 74: 

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 14.113/2020; 

CONSIDERANDO o inciso IV do artigo 84, da Constituição Federal 1988, que é de 
reprodução obrigatória em decorrência da simetria do nosso sistema federativo; 

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Executivo Municipal regulamentar, por decreto, 
Lei Federal para a sua fiel execução; 

RESOLVE: 

Art. 1º Este decreto regulamenta o processo de Gestão Escolar Democrática, para 
os cargos e/ou funções de diretor escolar, em cumprimento às metas do Plano Municipal de 
Educação, atreladas ao art. 14, § 1º, I, da Lei No 14.113. de 25 de dezembro de 2020, e a 
Resolução do MEC, No 1, de 27 de julho de 2022. 

Art. 2º Poderão participar do processo para provimento do cargo de diretor(a) 
escolar os profissionais da educação que atenderem os critérios dos artigos 64 e 67 da Lei No 
9.394 de 20 de dezembro de 1996 – LDBE, que correspondem a avaliação por méritos, desde 
que comprovem: 

a)  estar vinculado à rede municipal de ensino através de concurso público ou 
processo seletivo simplificado ou;  

b)  o mínimo de 02 (dois) anos de experiência em função de docência no magistério;  

c)  licenciatura em Pedagogia e/ou licenciatura em qualquer área do conhecimento 
com especialização em Gestão Escolar.  

Parágrafo Único: O processo poderá ser realizado considerando como mérito a 
avaliação de títulos por formação continuada com cursos de pequena e/ou longa duração; por 
experiência profissional: exercício da docência, na direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico (supervisão e orientação educacional).  

Art. 3º Por avaliação de desempenho a mesma poderá ser realizada através de 
uma prova específica para função de diretor escolar; avaliação periódica na função, entrevista 
com apresentação de experiências no cargo de diretor escolar e/ou Plano de trabalho a ser 
realizado na gestão.  
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Art. 4º O processo de Gestão Escolar Democrática por mérito e de desempenho da 
gestão escolar dar-se-á através de edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Educação, que definira os critérios para processo de Seleção.  

Art. 5º Serão qualificados neste processo aqueles que tenham atingido o 
quantitativo mínimo de pontuação definido no edital.  

Art. 6º Caberá ao Chefe do Poder Executivo indicar os membros da gestão escolar 
dentre os qualificados.  

Art. 7º A qualificação por edital não muda a essência do cargo, que continuará a 
ser de livre nomeação e exoneração.  

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Julião, 16 de agosto de 2022. 

 

 

 
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR 

Prefeito Municipal de São Julião/PI 
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