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LEI MUNICIPAL Nº.1411 /2022

SÚMULA: Acrescenta dispositivo na Lei Municipal nº. 1029/2017, que dispõe sobre normatização de processo para
escolha de Diretor e Coordenador Pedagógico, que integram a equipe gestora das unidades escolares da Rede
Pública Municipal de Nova Bandeirantes/MT, e das outras providências.

CÉSAR AUGUSTO PERIGO, Prefeito do Município de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o artigo 11º da Lei Municipal nº 1029/2017 passando ter a seguinte redação:

Art. 11º Para concorrer a função de Diretor, o professor candidato deverá:

I – Comprovar formação mínima em nível de licenciatura plena;

II – Ser profissional concursado e estável no Município de Nova Bandeirantes;

III – Ter no mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício ininterruptos até a data de inscrição, prestado na escola que
pretende dirigir;

IV – Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

V – Não estar respondendo à processo administrativo disciplinar;

VI – Não ter sido comprovada sua participação em irregularidades administrativas, financeiras ou atividades que
afetam a moral e a ética profissional;

VII – Ter sido aprovado(a) na prova dissertativa e objetiva;

VIII – Apresentar plano de gestão escolar que contemple os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros a
ser implementado na escola, em consonância com o Projeto Político Pedagógico.

b) 2ª Etapa – Prova dissertativa e objetiva:

I – a prova dissertativa será elaborada de acordo com os critérios referentes ao cargo de diretor (a) escolar onde
será exigido conhecimento, habilidades, competências e aptidão para liderança e questões referentes ao cenário
atual da educação;

II- a prova dissertativa e objetiva acontecerá na 1ª quinzena de novembro, em horário e local definido pela
Secretaria Municipal de Educação;

a) A posse se dará ao termino do mandato vigente (ano de 2023).

III – o resultado da prova dissertativa e objetiva será em até 2 (dois) após a realização da prova, e disponibilizada e
divulgada através do sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes
(https://www.novabandeirantes.mt.gov.br);

IV – o candidato terá até 02 (dois) dias após a divulgação do resultado para entrar com recurso a respeito da prova
dissertativa e objetiva.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes-MT, 13 de setembro de 2022.

CESAR AUGUSTO PÉRIGO

Prefeito Municipal
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III – Ter no mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício ininterruptos até a data de inscrição, prestado na escola que
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IV – Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
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