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DECRETO Nº 217/2022                       -          13 de Setembro de 2022 
 

“Instituiu as exigências para formação 

do banco de cargos de provimento em 
comissão ou função de gestor escolar 
de acordo com critérios técnicos de 
mérito e desempenho e dá outras 
providências.  

 
                  O Senhor FOCÍLIDES CARVALHO SILVA, Prefeito Municipal de 
Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais; 
                 

CONSIDERANDO o que prevê o inciso I do §1º do art. 14 da Lei Nº 14.113, de 

25 de dezembro de 2020, no que se refere ao provimento do cargo ou função 

de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, 

dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e 

desempenho; 

CONSIDERANDO que a Resolução CD/FNDE nº 4, de 4 de maio de  2020, ao 

estabelecer os critérios para o apoio técnico e financeiro às redes públicas de 

Educação Básica dos municípios, no âmbito do 4º ciclo do Plano de Ações 

Articuladas – PAR, prevê, dentre os critérios de análise e classificação das 

iniciativas, priorizar o repasse de transferências voluntárias da União, na área 

da educação, para os entes federados que tenham aprovado a legislação 

específica que regulamente a gestão da educação, para a nomeação dos 

diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho;  

 

D E C R E T A:  

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Os profissionais do magistério interessados de ocupar cargos de 

provimento em comissão de diretor escolar deverão se inscrever em atenção 

ao Edital editado pela Secretaria Municipal de Educação, que instituirá os 

critérios de avaliação de mérito e desempenho. 
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Art. 2º O Edital específico para a avaliação ora instituída definirá, ainda, os 

critérios de avaliação, a cronologia das etapas previstas, a forma de recorrer às 

decisões que contrariem as expectativas da respectiva avaliação pessoal e 

demais aspectos que culminará na publicação da Portaria que apresentará, em 

ordem alfabética, os candidatos aptos para o provimento dos cargos em 

referência. 

Art. 3º À Secretaria Municipal de Educação caberá a execução de todo o 

processo de avaliação, inclusive análise e deliberação dos recursos 

eventualmente interpostos e definição final para edição da Portaria que 

apresentará a relação dos aptos. 

 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário.  
 
 
Publique – se,           Registre – se              e              Cumpra-se. 

 
 
               Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 13 (Treze dias) dias do mês de Setembro de 2022.       
 

          

 
 

 

 

 

Focílides Carvalho Silva  
Prefeito Municipal  


