
11

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVI • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 30 de Julho de 2018 • Edição MMMDCXXIX

Prefeitura MIIDiciplll de Olho D'!gua do Piauf 

s-tana Mmrlcipal de Edacaçio de Olho D'tir;aa do Piam 

Portaria 1t• 091.2018 

Inmtui a Co.mbdo Coordea.adora e • 
Equipe Técnica para o proll- de, 
mollitoramento e av.Uaçio do Plu.o
MUDiclpid de Ed11caçio. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a assinatura do termo de adesão por meio do qual fül 
formalizada a adesão voluntária do municlpfo de Olho D'ápa do Piam. ao processo 
de assist!ncia téc.nica para o m.onitonu:nento e avaliação do plano Municipal de 
Educação (PME), oferecido pelo Ministéri.o da Educação, por intcrm~io da Secret.Bria 
de articu.layllo com os Sistemas de Ensino (Suc/MBC), 

RESOLVE: 

Art. 1º-Intrtibrir uma Comisslo Coordenadora e uma Equipe T6cniica com • ímalidado de 
orientar e coordenar o proceuo de mmml>nlmeoto o avaliação dlo Plano Municipil de 
Edllcaçlo de acordo com as düeb::i= e orientações estabelecidas pela Secretaria de 
Articulação oom os Sistemas de Ensino - SASE/MEC 

Arl. 2° - A c«nbslo O:,ordr,nadon. ~ carmitoída pelos ~ da sociedade civil e 
9eU.s respectivos suplentes, e. ~pir mencionados, .11e11do quo o primeil'o deles teri o encargo do 
coordcni-la: · 

1. TIQllar- C lcera Maria Ang.!lioa Go:mes-CPF: 7SS.069.713-20-Rep. O~ 
Escolares 

S•plu.te:GtaciJeao M$ria Leal- CPF:4S0.702.023-9l~llep. Gestores Escolares 

2. Titu.lar-HiolandaMaria Leal-CPF: 809.041.143~8-Rep. do.s professores 

Suplente--Valmini.Leal Sllva-CPF: 0lS.737.813-63-Rep. dos~ 

3. Tltular-Lindinalva de Sousa Llma-CPF: 816.647.613-49-Pres.ideme Ccnsellio 
Alimentação escolar. 

S11ple11.te: Maria de Lurdes Lee.l d.a Silva-éPF: 932.602.023-lS-Conselheira 
conselho.alimeotaçlo escolar 

4. Titular- Maria do Lurdes Leal Alv$$-CPF: O 14.378.263-00-Presidente CMDCA 

St1.pleite1 Oildeane Silva de Sousa-cJ>F: 967 .934,063-53•c.oasdh.<::ira CMDCA 

S. '11tular- Carla Olinira Silva-CPF: 972.401.683-87-kep. CRAS 

Suplente-Sebastiana. Carlos Lima-CPF: 041.817.083-S7~. Conselho Tutelar 

Art.3'>-A Equipe T6co.iea 8tri constituída pelos t6cnicos da Secretaria Municipal do, 
U-ocaçlo e seus respectivos suplentes. sendo que o primeiro dele$ kri o e.ocugo do, 
coordená-la,: 

1. Titular: Antonia Angela Lnc:ia de Lima Cavalcantc- CPF: 096.769.103-68-
R.ep:SBMBC 

S• pleate:R.en.ildo Mendes do asci.mento-CJ>F :712.343.653-91-Rep-Tl!c.SBMBC 

2. Titular-Maria B17.a Soarei! dos Surtos-CPF: 027.090.243-06-Rep: Coord,-SBMEC 

Su:pleai.-Franc.is.ca Fabiana Gon9&1ves Rocha-CPF: 014.490.133-17- Rcp:Coonl
SBMEC 

3. 'llmla~Flavjano de ~ Lou-CPF: 008.266.0S3-03-Rep-T6c-SEMBC 

S• plu_te-Monica Lima Batista-CPF: 967.9S0.003-97- R.ep-Téc-SBMEC 

4. Timlar-t.i{arla da Concei.çlo Marques Batista-CPF: 931-602.103-34-Rep-SBMBC 

S• pleate- Maria Lima 1.ca1 Gomea-CPF: 217.279.1 03-20-Rep-SBMBC 

S. Titular-Joana Bo.rba de carvalho Neta-CPF: 4S3.708.773--00-Rep-ProiwSOl'e8 
SBMEC 

Suplen~ooçalo da Silva teat-cpp; 348.158213-72-Rcp-Ptoteasores SEMEC 

Art. 4• - Ficam estabelecidas como atribui~ da Equjpo T6<mica: 

a) 'RcaliY.ar um estudo meticuloso do caderno de orientações produzido pela 
SASB e do Plano Municipal de Educação para identificar os indicado.res e 
estratégias pertinentes às metas estabelecidas; 

b) Con.stnú1 tn.dicadores que contemplem as metas que furam acrescidas pelo 
rnunicfpio e aquelas que nlo apresentam objetivos diretamente quantificados; 

e) Realizar o levantamento periódico dos dados ou ~ referentes à 
cada uma das metas do PME e seus respectivos indicadores; 

d) Preencher de forma sistc:mética e, periódica a ficha de Monitoramento e 
Avaliaçto do PME; 

e) Elabotar not.as técnicas sobre a lei do PME, suas metas e indicadores a fim de 
esclarecer conceitos o proccdimelltos que orientem a coleta o sistematização 
dos dados bem como de omecm sub&fdios pua reelaboração do plano 
municipal. 

f) Elaborar o relatório anual de monitoramento. 

Art. 5" - Ficam estabelecidas como lltrlbuições da Comissão Coordenadora: 

.a) Diwlgar e promover debates sob.re os Relatórios Anuais de Monitoramento e 
Avaliação, envolvendo todas as esferM administrativas e as imti.tuiçtses que 
atuam ou interf= llB política educacional; 

bl Sistematizar as con:tribuiçllcs apresentadas nos debates e elab.o111r, ao final de. 
dois anos, a versão preliminar &. A vali.ação do PME, tendo 
como referencia os dado.Se :registrados nos Relatórios Anuai.s de Monitoram~o; 
o reestudo das condi.ções do munic:lpío; e novos instrumentos legais que, 
pOSSIUll surgir no período, entre outras infonnaç.ões relevantes; 

e), Promover as Conferencias Municipais para avaliação dos resultados. 
apresentados na versão preliminar de A valiaçlo do PMB; 

d) Sistematizar u contribu:içõm apresentadas nu ConfermcÍII$ Municipais e 
elaborar a versão final do dor;rummrto de A veliaçlo do PME. 

Esta Portari4 eôn-a ein vigor na data de sua publicação. 
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EDIT A1. DE CONVOCAÇÃO N"OOi'2018 

PROCESSO SELETIVO N' 001/201 B 

O PREFEITO DO MUNIClPIO DE RIBEIRO GONÇALVES, ESTADO DO PIAIJI, Dr. 
Lindenberg Vieira da SIiva, no ut0 de &111111 elrllulções, e lllndo em vista o disposlD no art. 37 da 
Constiluiçao Federal, o nas demais leis que !B9'lffi a aspécie, TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO OE 
SUPUiNTE A BRIGADISTA. aprovado no Processo SeleU\lo SI~ n• 001/2018, para 
preenchinenlO de cmgo do quadro 18111p(lfélio da Prefeitura Mooldpal de Ribeiro Gonça!Yes-PI. O 
candldalD abaixo relacionado devera c:omp.ecer na sede da Prefeih.rra municipal de Rileiro GooçMyes. 
sllllada rui Rua Landn Salfi, 340, Centro. dewndo a:pl8Sentar Ioda doQJIJ1efltllçlio a:xlgi:la pare o cll"QO 
()()llforme o edital N" 001/2018, 8lé Zl de ju ho de 2017 [27/07fl018), das 07:(Xll às 13:00h,. sendo este, 
o prazo màldmo. Par fim, apeset,tajo e ckJcumenta?> pra'ilsm no Edllal n'001/2018, os c01wocado$ 
serio encaninhados para o Setor de Trabal1o. 

CARGOIFIJNÇÃO: BRIGADIST A 
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3.457.531 

Ribelro Gonçalve5, 23 de Julho de 2018 

~t Or. Undet1berg Ili da SIiva 
PrereltO Mu cipal 


