
CERTIFICAÇÃO DE GESTORES 
ESCOLARES E SELEÇÃO DE DIRETOR 
IV



FORMATO DA CERTIFICAÇÃO 

Nível 1 - Estruturada em duas fases:

✓ Fase 1 – Formação com foco em conhecimentos técnicos e 
competências comportamentais.

✓ Fase 2 - Avaliação por Banca Examinadora, composta por 
representantes do nível central e CRE, com base na entrega 
de plano de gestão e portfólio de projetos para quem está 
na função de Diretor e plano de Gestão e estudo de caso 
para professores.



FORMATO DA CERTIFICAÇÃO 

Nível 2
Concedida com base nos resultados das avaliações periódicas 
de desempenho e competências e no alcance das metas 
estabelecidas para a unidade escolar:

✓ Será realizada após 2 anos da certificação Nível 1. 

✓ Não é obrigatória.



FORMATO DA CERTIFICAÇÃO 

Nível 3
Concedida com base nos resultados das avaliações periódicas 
de desempenho e competências, no alcance das metas 
estabelecidas para a unidade escolar, na proficiência em 
formação específica em Gestão Escolar a ser ofertada pela SME 
ou formação equivalente, e em tutoria de gestores escolares

✓ Será realizada após 1 ano da certificação Nível 2. 

✓ Não é obrigatória.



Modelo Proposto

Pré-requisitos
Certificação 

Nível 1
Consulta à 

Comunidade
Mandato

• Ter, no mínimo, 3 anos
em efetivo exercício na 
SME

• 05 anos de regência ou
estar no exercício do 
cargo de Diretor IV ou 
Adjunto

• Não ter atraso ou
irregularidades
insanáveis em prestação
de contas e  não ter sido
apenado nos últimos 5 
anos.

• Formação em 
habilidade & 
comportamentos e 
conhecimentos 
técnicos da Educação 
Pública

• Apresentação do 
Plano de Gestão, 
portfólio de projetos 
e estudo de casos à 
Banca Examinadora

• Duração de dois anos, 
recondutível por mais
dois.

• Alunos a partir do 5o 
ano, responsável pelo 
aluno e servidores
lotados na unidade
escolar

• Quorum de 51% de 
servidores e 30% dos 
demais votantes

• Votos ponderados
50% servidores e 50% 
demais votantes

•Possibilidade de se 
apresentar a novos
mandatos via seleção
após esse período.



CRONOGRAMA

INSCRIÇÕES 

20/09 a 03/10 

FORMAÇÃO 

06 a 29/10

RESULTADO BANCA 
EXAMINADORA

01/12

CONSULTA A COMUNIDADE  
ESCOLA 

09 a 13/12


