
PORTARIA Nº 054, DE 12 DE SETEMBRO 

DE 2022 
 

Dispõe sobre a nomeação da comissão 
responsável pela avaliação de mérito e 
desempenho dos candidatos à direção de 
instituição educacional da rede municipal 
de ensino e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

ITAPICURU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e com base no Decreto 
Municipal nº 036, de 12 setembro de 2022,  

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Nomear os membros abaixo 
designados para compor a comissão responsável 
pela avaliação de mérito e desempenho dos 
candidatos à direção de instituição educacional 
da rede municipal de ensino: 

I – secretária municipal de educação: 
FABIANA BASTOS DOS SANTOS; 

II – secretário municipal de 
administração: PAULO SÉRGIO BARRETO 
BORGES; 

III – representante da Procuradoria Geral 
do Município: LAURA ANDRADE DOS REIS;  

IV – coordenador geral do Departamento 
Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação 
ou quem suas vezes fizer: VIRGÍLIO JUNIOR DE 
ANDRADE MENEZES; 

V - representante do Conselho Municipal 
de Educação: AVANIR DE SOUZA SANTOS; 

VI – representante do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundeb: RENATA KELLE COSTA DOS 
SANTOS; 

VII – representante do Fórum Municipal 
de Educação: ADRIANA LOPES STURARO; 

§ 1º A Comissão será presidida pelo(a) 
Secretário(a) Municipal de Educação. 

§ 2º Não poderão integrar a Comissão: 

a) Os profissionais que pretendem a sua 
nomeação para a direção; 

b) Os profissionais com parentesco até 
segundo grau com qualquer dos candidatos. 

Art. 2º. A Comissão divulgará aos 
candidatos o resultado da avaliação, sendo 
impedidos de serem indicados à direção escolar 
aqueles que não alcançarem a pontuação 
mínima fixada neste Decreto. 

Parágrafo único. Do resultado caberá 
pedido justificado de reconsideração, no prazo 
de 24 (vinte e quatro horas) à própria Comissão 
e, mantido o resultado, caberá recurso ao Chefe 
do Poder Executivo, no prazo de 5 (cinco) dias 
após a decisão da Comissão. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 12 de 
setembro de 2022. 

 

 

 

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO 
Prefeito 
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