ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2011

ERRATA Nº 001/2011
AO EDITAL 001/2011 E AO ANEXO II DO EDITAL 001/2011

NO INCISO I E III DO ART. 45 DO EDITAL N° 001/2011 ONDE SE LÊ:
I - professores efetivos integrantes da carreira do magistério público municipal em exercício na
unidade escolar;
III - servidores não docentes, em exercício na unidade escolar;

LER-SE-Á:
I - professores integrantes da carreira do magistério publico municipal em exercício na unidade
escolar.
III – profissionais não docentes, em exercício na unidade escolar”

NO CRONOGRAMA – ANEXO II ONDE SE LÊ:
PERÍODO

AÇÕES

07/11/11

Publicação da Lei Municipal nº 2.403/2011 - Processo seletivo interno para a
designação de profissionais ao exercício da função de diretor escolar das
unidades escolares de educação infantil e de ensino fundamental da rede
municipal de ensino

10/11/11

Publicação do Decreto n° 768/2011,

12/11/11

Publicação do Edital

16/11/11

- Publicação da instituição de instalação da Comissão Central de Seleção e da
Comissão Permanente de Avaliação Técnica
- Instituição e instalação das Comissões Locais das unidades escolares

17/11/11

Reunião da Comissão Central com as Comissões Locais

18/11/11

Inscrição de candidaturas online no site www.gualimp.com.br e entrega de
Títulos junto à Comissão Central de Seleção – Rua Olival Pimentel, n° 126,
Centro, Viana-ES (SEMED).

19/11/11

Análise dos documentos de habilitação de candidato

20/11/11

Divulgação preliminar da lista dos inscritos habilitados e inabilitados online no site www.gualimp.com.br e no Quadro Mural da SEMED

21/11/11

Interposição de recurso por escrito à Comissão Central de Seleção.

22/11/11

Homologação das inscrições e divulgação dos candidatos - online no site
www.gualimp.com.br e no Quadro Mural da SEMED

22/11/11

Reunião da Comissão Central, juntamente com as Comissões Locais, com todos
os candidatos para as orientações regulamentares ao processo eletivo - local e
horário a serem informados posteriormente.
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AÇÕES

23/11/11

Publicação do resultado da avaliação de títulos - online no site
www.gualimp.com.br e no Quadro Mural da SEMED.

24/11/11

Interposição de recurso por escrito à Comissão de Avaliação Técnica

25/11/11

Análise de recurso de Títulos

28/11/11

Publicação dos resultados dos recursos avaliação de títulos - online no site
www.gualimp.com.br e no Quadro Mural da SEMED

04/12/11

Avaliação individual escrita – Horário: 09 às 12 horas – EMEF “Constantino
José Vieira” - Bairro Marcílio de Noronha - Aplicação pela empresa
responsável, em parceria.

05 e 06/12/11

Correção e aferição de resultados

07/12/11

Publicação do resultado e interposição de recurso por escrito
site www.gualimp.com.br e no Quadro Mural da SEMED

09/12/11

Análise de recurso da avaliação individual

12/12/11

Publicação dos resultados dos recursos - homologação e publicação dos
resultados da etapa de Avaliação Técnica - online no site
www.gualimp.com.br , no jornal local e no Quadro Mural da SEMED.

13 e 14 /12/11

Campanha na escola com debate.

15/12/11

- PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR – EXERCÍCIO DO VOTO Escolha para Diretor Escolar em cada unidade de ensino – horários: 07 às 17
horas e, excepcionalmente, até 20 horas, onde funciona o turno noturno.

online no

- Apuração e publicação dos resultados na unidade escolar, após o horário de
encerramento.
- interposição de recursos, após a divulgação dos resultados pela Mesa
apuradora.
16/12/11

Encaminhamento, pela Comissão Local, à Comissão Central, da Ata de
Resultados da Escolha de Diretor Escolar

15/19/12/11

Período de interposição de recursos, junto à Comissão Central de Seleção, após
a divulgação dos resultados pela Mesa apuradora.

20/12/11

Manifestação da Comissão Central de Seleção sobre os recursos.

22/12/11

Homologação e publicação dos resultados finais do processo seletivo - on
line no site www.gualimp.com.br , no jornal local e no Quadro Mural da
SEMED

23 a 30/12/11

Diretor escolhido em trabalho com a direção atual da escola onde irá exercer a
função.

Até 30/12/11

Publicação do ato da Prefeita Municipal de designação dos novos Diretores
Escolares.

02/01/12

Solenidade de posse dos Diretores

30 e 31/01/2012

Primeira fase de capacitação/atualização em gestão escolar
estudo.

- 1º módulo de
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07/11/11

Publicação da Lei Municipal nº 2.403/2011 - Processo seletivo interno para a
designação de profissionais ao exercício da função de diretor escolar das
unidades escolares de educação infantil e de ensino fundamental da rede
municipal de ensino

10/11/11

Publicação do Decreto n° 768/2011,

12/11/11

Publicação do Edital

16/11/11

- Publicação da instituição de instalação da Comissão Central de Seleção e da
Comissão Permanente de Avaliação Técnica
- Instituição e instalação das Comissões Locais das unidades escolares

17/11/11

Reunião da Comissão Central com as Comissões Locais

18/11/11

Inscrição de candidaturas online no site www.gualimp.com.br e entrega de
Títulos junto à Comissão Central de Seleção – Rua Olival Pimentel, n° 126,
Centro, Viana-ES (SEMED).

19/11/11

Análise dos documentos de habilitação de candidato

20/11/11

Divulgação preliminar da lista dos inscritos habilitados e inabilitados online no site www.gualimp.com.br e no Quadro Mural da SEMED

21/11/11

Interposição de recurso por escrito à Comissão Central de Seleção.

22/11/11

Homologação das inscrições e divulgação dos candidatos - online no site
www.gualimp.com.br e no Quadro Mural da SEMED

22/11/11

Reunião da Comissão Central, juntamente com as Comissões Locais, com todos
os candidatos para as orientações regulamentares ao processo eletivo - local e
horário a serem informados posteriormente.

23/11/11

Publicação do resultado da avaliação de títulos - online no site
www.gualimp.com.br e no Quadro Mural da SEMED.

24/11/11

Interposição de recurso por escrito à Comissão de Avaliação Técnica

25/11/11

Análise de recurso de Títulos

28/11/11

Publicação dos resultados dos recursos avaliação de títulos - online no site
www.gualimp.com.br e no Quadro Mural da SEMED

30/11/11

Reunião da Comissão Central, com os presidentes das Comissões Locais. Local:
auditório da SEMED – Horário : 14h.

04/12/11

Avaliação individual escrita – Horário: 09 às 12 horas – EMEF “Constantino
José Vieira” - Bairro Marcílio de Noronha - Aplicação pela empresa
responsável, em parceria.
Publicação do gabarito da avaliação individual escrita – Horário: 18h

05/12/11

Interposição de recurso do gabarito

05 e 06/12/11

Correção e aferição de resultados

07/12/11

Publicação do resultado e interposição de recurso por escrito
site www.gualimp.com.br e no Quadro Mural da SEMED

online no
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09/12/11

Análise de recurso da avaliação individual

12/12/11

Publicação dos resultados dos recursos - homologação e publicação dos
resultados da etapa de Avaliação Técnica - online no site
www.gualimp.com.br , no jornal local e no Quadro Mural da SEMED.

13 e 14 /12/11

Campanha na escola com debate.
- PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR – EXERCÍCIO DO VOTO Escolha para Diretor Escolar em cada unidade de ensino – horários: 07 às 17
horas e, excepcionalmente, até 20 horas, onde funciona o turno noturno.

15/12/11

- Apuração e publicação dos resultados na unidade escolar, após o horário de
encerramento.
- interposição de recursos, após a divulgação dos resultados pela Mesa
apuradora.

16/12/11

Encaminhamento, pela Comissão Local, à Comissão Central, da Ata de
Resultados da Escolha de Diretor Escolar

15/19/12/11

Período de interposição de recursos, junto à Comissão Central de Seleção, após
a divulgação dos resultados pela Mesa apuradora.

20/12/11

Manifestação da Comissão Central de Seleção sobre os recursos.

22/12/11

Homologação e publicação dos resultados finais do processo seletivo - on
line no site www.gualimp.com.br , no jornal local e no Quadro Mural da
SEMED

23 a 30/12/11

Diretor escolhido em trabalho com a direção atual da escola onde irá exercer a
função.

26/12/11 e 27/12/11

Apresentação de documentos atendendo ao Art. 3º e Art. 5º do Edital nº
001/2011 – Local: auditório da SEMED – Horário: 08 as 18h

Até 30/12/11

Publicação do ato da Prefeita Municipal de designação dos novos Diretores
Escolares.

02/01/12

Solenidade de posse dos Diretores

30 e 31/01/2012

Primeira fase de capacitação/atualização em gestão escolar - 1º módulo de
estudo.

Viana – ES., em 24 de novembro de 2011.

Comissão Central de Seleção

