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ANEXO - EDITAL Nº 09/2018 

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA GESTOR ESCOLAR 

Resolução SEMED nº 04/2018 -  Edital 08/2018 

 

A SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE AMAMBAI-MS, no uso 

de suas atribuições legais, dispõe sobre o processo seletivo democrático para a 

função de diretor escolar, nos termos da Resolução/SEMED nº 04/2018, torna 

público as orientações, a seguir:  

1. A Avaliação de Competências Básicas será realizada na Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS – Unidade Universitária de 

Amambai/MS, Rua José Sampaio Ferraz, 3353, Vila Gisele, no dia 30 de 

outubro de 2018, às 13:30h. 

2. O candidato deverá comparecer ao local da prova, munido de documento de 

identificação, pelos menos 30 minutos antes do horário da prova. 

3. A Avaliação de competências objetiva testar os candidatos nas competências 

básicas necessárias para desempenhar a função de diretor escolar, sendo 

composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha. 

4. Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D), sendo apenas 1 (uma) 

resposta correta. 

5. O candidato não deverá marcar mais de uma resposta para a mesma questão 

e nem deixar nenhuma questão sem resposta, para que a mesma não seja 

anulada. 

6. O candidato terá que preencher o cartão resposta com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta. 

7. O candidato deverá ter o cuidado ao preencher corretamente o cartão 

resposta, pois o mesmo não será substituído em hipótese alguma. 

8. O candidato deverá assinar o cartão resposta e informar o número do seu 

CPF. NA FALTA DA ASSINATURA, A PROVA SERÁ ANULADA. 

9. A prova terá duração de 4 (quatro) horas e o candidato só poderá retirar-se 

da sala de provas 2 (duas) horas após o início da mesma. 

10. Não será permitido ao candidato retirar-se do local com o caderno de provas. 

11. Durante a realização da avaliação não serão permitidas consultas de espécie 

alguma, bem como o uso de máquinas calculadoras, fones de ouvido, 

gravador, notebook, telefones celulares ou qualquer aparelho similar.  

12. O candidato que se apresentar no local da avaliação com qualquer aparelho 

eletrônico deverá desligá-lo e deixa-lo em local destinado para tal fim.  

13. O candidato deverá assinar a lista de frequência, junto ao fiscal de sala. 

14. Para aprovação, será considerado o aproveitamento mínimo de 60% 

(sessenta por cento) da avaliação. 
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15. O gabarito será publicado no dia 31/10/2018, no site da Prefeitura Municipal 

de Amambai. 

16. O resultado da Avaliação de Competências Básicas será divulgado no dia 

01/11/2018, através de Edital próprio. 

  

. 

 

 

Zita Centenaro 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto 253/2017 
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