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                   ESTADO DA BAHIA
   PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

                   GABINETE DO PREFEITO

    DECRETO Nº 604/2014 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o disposto no Inciso IX, do Artigo 66 da Lei Orgânica do 
Município,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA do cargo de Provimento Temporário de
Secretária Executiva, Símbolo DAS-5, da Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral 
do Município da Prefeitura Municipal de Simões Filho, nomeada pelo Decreto nº 067/2013 de 
24 de janeiro de 2013. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
30 de setembro de 2014. 

Gabinete do Prefeito, 09 de outubro de 2014. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO  

ADOLFO CEZIMBRA TAVARES NETTO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 
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                   ESTADO DA BAHIA
   PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

                   GABINETE DO PREFEITO

      DECRETO Nº 605/2014 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o disposto no Inciso IX, do Artigo 66 da Lei Orgânica do 
Município,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA para o cargo de Provimento
Temporário de Chefe de Gabinete, Símbolo DAS-2, da Estrutura Organizacional da 
Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Simões Filho, com 
jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 01 de outubro de 2014. 

Gabinete do Prefeito, 09 de outubro de 2014. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO  

ADOLFO CEZIMBRA TAVARES NETTO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 
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Avenida Walter Aragão de Souza, 200, Km 25, Simões Filho-BA. 
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EDITAL Nº01 /2014

CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ DE SIMÕES FILHO - BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais e com base no Decreto Nº 621/2014 de 22 de Outubro de 
2014, que dispõe sobre Eleições Diretas para Diretores e Vice-diretores da Rede Municipal de 
Ensino divulga as normas relativas as inscrições  do Curso de Formação de Gestores 
Escolares, na forma abaixo especificada: 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. Constitui objeto deste Edital as etapas e normas para inscrições e realização do 
Curso de Formação de Gestores Escolares, visando desenvolver uma 
compreensão pedagógica de gestão escolar, situada nos contextos micro e macro 
da escola, superando as concepções fragmentadas do processo educacional.

2. O Curso de Formação será regido por este Edital e será executado pela Fundação 
de Administração e Pesquisa Econômico-Social (FAPES). 
3. A inscrição do candidato implicará conhecimento prévio e aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
4. Serão de conhecimento do público as decisões dos recursos deferidos através do 
site da FAPES. 
5. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar, junto ao site da 
SEMED, www.simoesfilho.ba.gov.br e da FAPES, www.fapes.org.br, as 
publicações e a divulgação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao 
curso.

 II. DAS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 
DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR 

1. Serão disponibilizadas 400 vagas para os professores e coordenadores 
pedagógicos da rede pública municipal de ensino de Simões Filho que preencham 
os requisitos exigidos para participar do Curso de Formação de Gestores Escolares. 

2. Poderão participar do Curso de Formação para Gestores Escolares, os servidores 
da rede pública municipal de ensino de Simões Filho, ocupantes dos cargos de 
professor e coordenador pedagógico em atividades na SEMED, e aqueles que 
estejam em licença ou afastamento nas seguintes situações: 
2.1 – Professores e coordenadores pedagógicos à disposição ou cedidos a outros 
órgãos ou entidades; 
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2.2 - Professores e coordenador pedagógico em licença para realização de cursos de 
especialização, Mestrado e doutorado; 
2.3 - Professores e coordenadores pedagógicos em licença maternidade; 
2.4 - Professores e coordenadores pedagógicos em licença por interesse particular; 
2.5 - Professores e coordenadores pedagógicos afastados para ocupar cargos 
eletivos. 
3. É critério imprescindível para participação no Curso de Formação que o 
candidato tenha licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, que seja do 
quadro efetivo da rede municipal de ensino e que tenha no mínimo 03 (três) anos de 
pleno exercício na carreira. 

 III. DAS INSCRIÇÕES 

1. A inscrição do candidato implicará conhecimento prévio e a aceitação 
irretratável das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais 
não poderá alegar desconhecimento. 
2. As inscrições deverão ser realizadas presencialmente na sede da SEMED 
localizada na Praça 07 de Novembro, 359, Centro, Simões Filho - Ba no período de 
10/11/2014 a 21/11/2014
2.1. As inscrições serão realizadas de segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:00, 
horário local.
3. Para inscrever-se o candidato deverá entregar presencialmente, no período já 
assinalado, cópia dos seguintes documentos: 
3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada. 
3.2.Carteira de Identidade; 
3.3. CPF; 
3.4. Contracheque do município; 
3.5. Declaração de lotação; 
3.5.  Certificado de conclusão da graduação. 
4. As inscrições serão gratuitas. 
5.  O descumprimento das instruções para inscrições implicará a não efetivação da 
inscrição. 
6. No dia 26.11.2014 será publicado no site da SEMED e da FAPES a lista com os 
nomes dos inscritos para o Curso de Formação. 

IV. DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES 

1. O Curso de Formação para Gestores Escolares, de caráter eliminatório e 
classificatório, visa proporcionar aos participantes conhecimentos, habilidades, 
princípios e valores para o desenvolvimento da educação municipal, possibilitando 
às unidades escolares dispor de profissionais reconhecidamente qualificados e 
tecnicamente habilitados para o desenvolvimento das políticas educacionais.  

2. A convocação para o Curso de Formação  será publicado no diário oficial do 
município de Simões Filho, no site do município e no site da FAPES.  

3.O Curso de Formação acontecerá em dois períodos entre os dias 09.12.2014 a 
13.12.2014 e 15.12.2014 a 19.12.2014
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4.O Curso de Formação terá carga horária total de 120 (cento e vinte) horas, 
compreendendo: 80 (oitenta) horas presenciais e 40 (quarenta) horas semi-
presenciais, conforme disposto no Anexo II que é parte integrante deste Edital.  
5.O Curso será realizado no Instituto Federal de Educação Tecnológica da Bahia 
(IFBA) no município de Simões Filho - Bahia , em dois turnos de segunda a sábado 
das 8h as 17h.
6.Demais informações sobre o Curso de Formação para Gestores Escolares, como 
Módulos, Conteúdo Programático, Datas, Corpo Docente, Cronograma das 
Atividades constam nos Anexos II e III que são parte integrante deste Edital. 

V. DAS PROVAS OBJETIVAS 

1. O Curso constará de provas objetivas de conhecimentos, de caráter eliminatório 
e classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos especificados nos 
módulos, conforme descriminado no Anexo III; 

2. Além das provas objetivas, os candidatos devem apresentar ao final do Curso 
um Portfólio, que abrangerá textos e atividades construidas durante o curso e o 
memorial de aulas construído ao final de cada Módulo cujo modelo consta no 
Anexo IV que é parte integrante deste Edital

3. As provas objetivas terão a duração de 4 (quatro) horas. 
4. As provas objetivas constarão de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) 

alternativas para resposta, sendo adotada, para fins de correção, uma única 
resposta correta por questão. 

5. As provas objetivas serão realizadas no dia 28/12/2014 no município de Simões 
Filho/BA.

6. O candidato deverá acessar o site da FAPES (www.fapes.org.br) a partir do dia 
23/12/2014, para consultar endereço do local e horário de prova. 

7. Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo, 
disponibilizado no site da FAPES, quanto a nome, número de documento de 
identidade, CPF, data de nascimento, etc. deverão ser corrigidos, no dia das 
provas, em formulário específico.  

8. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver portando 
documento original de identidade. 

9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
juntamente com outro documento oficial com foto que o identifique. 

10. São documentos oficiais: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 
Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros;
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por 
força de Lei Federal valem como documento de identidade, a exemplo das 
Carteiras do CREA, CRC, CRM, OAB e etc.; Certificado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 
Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97). 

11. Não haverá segunda chamada ou repetição de provas, em nenhuma hipótese. 
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12. A ausência do candidato às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência e resultará em sua eliminação no Curso de Formação.  

13. O candidato deverá assinalar as opções escolhidas, na Folha de Respostas 
personalizada, único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas no Caderno de Questões. 

14. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
esferográfica preta, lápis e borracha. Não serão computadas questões não 
assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura. 

15. Motivará a eliminação do candidato do Curso de Formação, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas 
definidas neste Edital ou a outras relativas ao Curso, aos comunicados, às 
instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.

16. Será excluído do Curso o candidato que: 
a. Apresentar-se após o horário estabelecido. 
b. Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c. Não apresentar documento oficial que o identifique; 
d. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e. Ausentar-se do local de prova antes de decorrida 2 (duas) horas de início 

da mesma; 
f. Ausentar-se da sala de provas levando a Folha de Respostas; 
g. Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
h. For surpreendida em comunicação com outras pessoas, utilizando-se de 

livro, anotação, impresso, máquina calculadora, ou qualquer outro ardil 
para fraudar o concurso; 

i. Estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (bip, celular, relógio digital, etc.) durante o período de 
realização da prova. 

j. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido. 

k. Recusar-se a deixar o local de prova quando do seu término. 
17. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato 

do local de realização das provas. 
18. Quando, após a realização das provas, for constatado por qualquer meio 

(eletrônico, estatístico, grafológico, etc), ter o candidato procedido ilicitamente, 
sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Curso de 
Formação 

19. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas, em virtude do afastamento do candidato da sala de prova. 

20. O candidato só poderá se ausentar definitivamente após 2 (duas) horas do início 
das provas.

21. O candidato só poderá ir ao banheiro após 1(uma) hora do início das provas e até 
1(uma) hora antes do término das mesmas. 
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VI. DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS

1. As provas objetivas de todos os candidatos serão corrigidas por meio de 
processamento eletrônico. 
2. As provas objetivas terão caráter eliminatório e classificatório e serão avaliadas 
na escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
3. Será considerado habilitado à classificação o candidato que alcançar o mínimo 
de 60% (sessenta por cento) do total de pontos na etapa da prova objetiva. Os 
candidatos não habilitados à classificação nas provas objetivas serão reprovados no 
Curso de Formação.   

VII. DA APROVAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

1. Serão considerados aprovados no Curso de Formação para Gestores Escolares os 
candidatos que prestaram as provas objetivas e que tenham obtido percentual igual 
ou superior a 60% (sessenta por cento), que entreguem o Portfólio até a data da 
realização das provas (28.12.2014) na sede da SEMED localizada na Praça 07 de 
Novembro, 359, Centro, Simões Filho - BA, e que tenham tido, pelo menos, 75% 
(setenta e cinco por cento) de frequência no Curso de Formação. 
2. As listas do resultado final do Curso serão divulgadas no Diário Oficial do 
Município de Simões Filho-Bahia, no site da FAPES, e no site do município. 

VIII. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

1. Os candidatos aprovados que por ventura obtiverem a mesma pontuação será 
considerado critério de desempate; 
1.1. Maior tempo de serviço na rede pública municipal de ensino de Simões 

Filho 
1.2. Maior tempo de lotação na unidade de ensino que trabalha no Município. 
1.3. Nível mais alto de enquadramento no quadro do Magistério Público 

Municipal.
1.4. Maior tempo de magistério em rede pública de ensino. 
1.5. Maior idade

IX. DOS RECURSOS 

1. Serão admitidos recursos quanto: 
a) Ao indeferimento das Inscrições 
b) Às questões das provas objetivas e gabaritos; 
c) Ao resultado parcial das provas. 

2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis após a 
concretização dos eventos previstos no item 1 deste capítulo, tendo como termo 
inicial o primeiro dia útil subseqüente à data do evento. 
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 
1 deste capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de 
igual teor. 
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3.1. Os recursos deverão ser enviados através de SEDEX para a sede da 
FAPES, Rua Silveira Martins, 68, Cabula – Salvador/BA – CEP 41.150-
000. O Professor deverá imprimir e preencher o formulário para recurso, 
conforme modelo no anexo IV. Serão consideradas as datas de postagem. 
O recurso que for postado em data fora do prazo, não será considerado.

3.2. Não serão considerados os recursos interpostos em prazo destinado a 
evento diverso do questionado. 

4. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 
atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independente de formulação de 
recurso. 
5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo. 

X. DA HOMOLOGAÇÃO 

1. O resultado final do Curso, após decididos todos os recursos interpostos e 
exauridas todas as etapas, será homologado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SIMÕES FILHO e publicado no Diário Oficial do Município e na internet no site 
da FAPES e do município. 

XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A inscrição do candidato implicará conhecimento das presentes instruções e a 
aceitação das condições do Curso, tais como se acham estabelecidas neste edital e 
nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e 
instruções específicas para realização do certame, acerca das quais não poderá 
alegar desconhecimento.  
2. Todos os cálculos descritos neste Edital serão realizados com duas casas 
decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior 
ou igual a cinco. 
3. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao 
Curso é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas 
informações relativas ao resultado do Curso de Formação por telefone. 
4. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito a 
aprovação do candidato se constatadas fraudes ou simulação nas declarações, nos 
documentos, na inscrição ou na realização das provas; assegurada ampla defesa.
5. As despesas relativas à participação no Curso correrão às expensas do próprio 
candidato.
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será comunicada em edital ou aviso a ser publicado. 
7. Os casos omissos serão resolvidos pela SEMED e pela FAPES. 

Simões Filho, 06 de novembro de 2014. 
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ANEXO II 

DO EDITAL Nº 01/2014 

CRONOGRAMA

ATIVIDADE PERÍODO 
Inscrições para o Curso 10 de novembro de 2014 a 21 de novembro de 2014 
Resultado da Inscrição 26 de novembro de 2014 

Prazo para recurso 27 de novembro a 28 de novembro de 2014 
Resultado Final Inscrição 05 de dezembro de 2014 

Curso de Formação 09 de dezembro a 13 de dezembro de 2014 
Prova e Entrega do Portfólio 28 de dezembro de 2014 

Recurso para gabarito xxxxxxxxxxx 
Resultado Parcial Xxxxxxxxxxxx 

Recurso do resultado parcial xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Resultado Final  
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Anexo III 

MÓDULOS, PERÍODOS E CARGA HORÁRIA 

MÓDULOS - TEMAS - 
DATAS 

CARGA HORÁRIA CORPO DOCENTE 

Modulo I: Políticas e gestão 
na educação 

09 e 10.12 (8h as 17h) e 
11.12 (8h as 12h) 

20h Rogerio Vidal 
Gedean Ribeiro 

Modulo II: Planejamento e 
Práticas na Gestão Escolar 

11.12 (13h as 17h) e 12 e 
13.12  (8h as 17h) 

20h Silvana Ferreira 
Deyse Luciano 

Modulo III: Fundamentos 
do Direito à Educação 
15 e 16.12 (8h as 17h) e 

17.12 (8h as 12h) 

20h Eduardo Chagas  
Rina do Rosario 

Modulo IV: Organização e 
Gestao do trabalho 

Pedagogico
17.12 (13h as 17h) 

e 18 e 19 .12(8h as 17h)

20h Eduardo Chagas  
Rina do Rosario 
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Anexo IV 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS MÓDULOS E CORPO DOCENTE 

Políticas e Gestão na Educação: Rogerio Vidal e Gedean Ribeiro

a) Política educacional e gestão escolar  
b) Financiamento da educação e a gestão escolar 
c) Gestão democrática da educação escolar e sistemas de ensino 

Planejamento e Práticas na Gestão Escolar: Silvana Ferreira e Deyse Luciano

a) Avaliação Institucional e da Aprendizagem 
b) Trabalho Pedagógico e Cotidiano Escolar 
c)  Sistemas de Gestão e Ferramentas Tecnológicas

Fundamentos do Direito à Educação Eduardo Chagas e Rina do Rosario

a) Direito à Educação: fundamentos históricos e filosóficos 
b) Conhecimento, currículo e cultura escolar 
c) Legislação Educacional da Educação Basica 

Organização e Gestao do trabalho Pedagogico Eduardo Chagas e Rina do 
Rosario

a) Conselhos Escolares; 
b) Qualidade da Educação Básica; 
c) Plano Nacional de Educação; 
d) Plano de Desenvolvimento da Educação; 
e) Plano de Ações Articuladas. 
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FORMULÁRIO�PARA�RECURSO�
NOME�DO�PROFESSOR� ��
N.º�DE�INSCRIÇÃO� �� �     
N.º�IDENTIDADE� �� �     
          
RECURSO�CONTRA:� �      
�� INSCRIÇÃO� �      
�� QUESTÕES�E�GABARITO� �      
�� RESULTADO�PARCIAL� �      
� �        
FUNDAMENTAÇÃO� �        
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��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
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��
��
��
��
��
��
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�          
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Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7SOOTDFCUUBPERBJC+QUYW

Quinta-feira
6 de Novembro de 2014

13 - Ano VI - Nº 2040



E      ESTADO DA BAHIA 
        PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
S       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11
Avenida Walter Aragão de Souza, 200, Km 25, Simões Filho-BA. 

Tel. 3296-2535/3396-2244/3396-2392 
Email semed@simoesfilho.ba.gov.br 

DATA� � ASSINATURA�

FORMULÁRIO�DE�INSCRIÇÃO�
NOME�DO�PROFESSOR� ��
N.º�DE�INSCRIÇÃO� �� �     
N.º�IDENTIDADE� �� �     
          
� �        
� �        
Nº�CADASTRO��
ESCOLA�DE�LOTAÇÃO��
CPF��
CURSO�DE�FORMAÇÃO��

��
DECLARAÇÃO�QUE�NÃO�SE�ENCONTRA�EM�ESTÁGIO�PROBATÓRIO�

(Escrita�de�próprio�punho�e�assinada)��
��
��
��
��
��
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��

�          

���� �� �� �
DATA� � ASSINATURA�

���� �� �� �
DATA� � ASSINATURA�DO�RESPONSÁVEL�PELA�INSCRIÇÃO�
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