
 

A Secretaria de Gestão e Planejamento 
(Segplan), por meio da Escola de Governo 
Henrique Santillo, publica nesta segunda-
feira (30/01) o Edital 001/2017 do processo 
seletivo simplificado para a Secretaria de Es-
tado da Educação, Cultura e Esporte 
(Seduce). O processo vai oferecer 5.910 va-
gas para a contratação temporária de pes-
soal para atuar na área de apoio administrati-
vo distribuído nas funções de auxiliar de se-
cretaria, motorista, merendeira, higienizador, 
auxiliar de serviços gerais e vigia. 

As vagas ofertadas estão distribuídas por 
municípios/localidades divulgadas no Anexo 
1 do Edital, onde os contratados serão lota-
dos. A carga horária será de 40 (quarenta) 
horas semanais e a remuneração é de R$ 
937,00. 

A taxa de inscrição é de R$ 10,00 (dez 
reais). Os interessados podem fazer a inscri-
ção das 8h do dia 03 de fevereiro até as 
23h59 do dia 23 de fevereiro. Os inscritos 
terão até o dia 24 de fevereiro para efetuar o 
pagamento da respectiva taxa. 

A seleção dos candidatos será realizada 
através de análise curricular. Para obter mais 
informações ou esclarecer as dúvidas, os 
candidatos deverão ler, obrigatoriamente, o 
edital na íntegra, divulgado em:  

 www.segplan.go.gov.br/cursos. 
 
              Edital:  

 
ESCOLA TEM A CARA DO DIRETOR 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CHAMADA PÚBLICA 

ORIENTAÇÕES LEGAIS PREVISTAS 

BANDEIRA DA PAZ 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

NESTA EDIÇÃO: 
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 ESCOLA TEM A CARA DO DIRETOR 

   Logo ao entrarmos na escola de um  
bom diretor, percebemos que a atmosfera 
é diferente. É a plantinha na janela, é o 
quadro pendurado, é o banheiro limpo, é o 
tapetinho na entrada da secretaria, é a au-
sência de grafite e de vidraças partidas, 
são os horários respeitados. 
De acordo com diversos estudos, os bons 
gestores conseguem aumentar rapidamen-
te o desempenho dos alunos.  
As características de um bom gestor: lide-
rança, capacidade de juntar as pessoas 
para atingir resultados e capacidade de 
usar os recursos da administração para 
facilitar a vida das pessoas. 
Diretores agem indiretamente. Eles criam 
um clima de respeito, ordem e disciplina 
dentro da escola. Eles cuidam que a infra-
estrutura esteja à disposição do trabalho 
escolar. E eles concentram sua energia 
junto aos professores, para que esses en-
sinem o que precisa ser ensinado de forma 
adequada. Como a função da escola é en-
sinar, quando o diretor foca o trabalho da 
escola no ensino, os resultados tendem a 
aparecer mais rapidamente. Seja você 
também um gestor que faz a diferença! 

Processo Seletivo Simplificado - Edi-
tal 01/2017 - Secretaria da Educação - 

SEDUCE  

http://www.segplan.go.gov.br/concursos
http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/218760
http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/218760
http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/218760


 

Gestores,  
 
       Com o intuito primordial de garantir 
o cumprimento das normas que regem a 
educação no Estado de Goiás e garantir 
o direito à educação do aluno, faz-se 
necessário a retomada de alguns princí-
pios básicos aos servidores que atuam 
no magistério público que devem seguir 
as orientações legais previstas na 
LDB aos sistemas de ensino. Assim, 
reiteramos a releitura e a atenção aos 
tópicos descritos abaixo, no sentido de 
que possamos cumprir as determina-
ções constadas no referido documento 
e, que devem ser  cumpridas no contex-
to de toda Unidade Escolar, a saber: 
 
 (Art. 12, LDB) Os estabelecimentos de 
ensino, respeitadas as normas comuns 
e as do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de: 
 

 

 

 Mais informações : 
 
 

 
 
Roseli Narciza Santiago Nascimento 
Diretora do Núcleo de Orientação Peda-
gógica e equipe. 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

  No dia 26 de janeiro, a Profa. Sonja 
Maria Lacerda, recebeu a visita da Su-
perintendente dos Direito Humanos da 
Secretaria Cidadã, Onaide Santillo e 
alguns diretores representando toda 
equipe do Projeto Farol 2015. 

   

 

 

 

 

 

 

    

   Aconteceu nesta última sexta-feira 
27/01, no prédio do NTE, a ‘’Chamada Pú-
blica da Agricultura Familiar ’’.  

  A Cooperanapolis, a única cooperativa de 
Anápolis de agricultores familiares, fez a 
demonstrarão de  frutas, verduras e legu-
mes.  

 

 

 

 

     As Supervisoras de Merenda dos colé-
gios foram recebidas com um café da ma-
nhã patrocinado pela Cooperativa. Dos re-
cursos recebidos no semestre por cada 
unidade escolar 30% obrigatoriamente são 
para aquisição de frutas, verduras e legu-
mes. Percebe-se,  que com essa medida o 
governo cria mecanismos para que crian-
ças e adolescentes passem a ter melhores 
hábitos alimentares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eunice de Faria 

Supervisão Técnica da Merenda Escolar  

MERENDA ESCOLAR  

PROJETO FAROL 



 

   O Projeto Bandeira da Paz visa esti-
mular atividades e atitudes voltadas à 
construção da cultura de paz , que terá 
início em fevereiro/2017.  

    Informamos que a sua Culminância 
está marcada para: 
 

Dia: 27/06/2017  

Horário: 14h às 17h30min.   

Local: Teatro Municipal de Anápolis  
 

Cronograma dos polos Bandeira da Paz: 
 

 

 

Cada escola desenvolverá o projeto 
dentro da sua própria unida-
de  Escolar e enviará o relatório com 
fotos para o e-mail: sal-
ma.andrade@seduc.go.gov.br  

Devido ao grande empenho das escolas 
e ao grande êxito das atividades desen-
volvidas nesse projeto, proporcionando 
a todos nós  um show de lin-
das apresentações,  esse 
ano premiaremos as esco-
las  classificadas em  1º 2º e 3º luga-
res com o "Troféu da Paz".  

Que Deus nos abençoe com sua verda-
deira paz. 
 

"Se for possível, quanto depender de 
vós, tende paz com todos os homens." 
Romanos 12.18 

 

Atenciosamente, 

Salma Andrade 

Coordenadora de Políticas Públi-

BANDEIRA DA PAZ 

AGENDAMENTOS DE PALESTRAS 
 

 

A  Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social em parceria com Subsecre-
taria Regional de Educação, Cultura e 
Esporte de Anápolis,  oferece a toda co-
munidade escolar palestras educativas e 
preventivas sobre ’’Violência doméstica e 
familiar’’.  
 

Agendamentos: 3902-2163 
 
Endereço: Travessa Francisco Luz 
Bastos, nº 50—Centro, Anápolis-Go. 

 
 

Drª. Erondina Maria Terezinha de Morais 
Centro de Referência da Mulher 

PARCERIAS 

APLICAÇÃO DA ADA NAS ESCOLAS 

Gestores,  
 
    Está previsto para o dia 09/02/2017, 
a aplicação da Avaliação Dirigida 
Amostral (ADA), do Ensino Funda-
mental e Ensino Médio. 
 
  Escolas sorteadas: 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos pela parceria e compro-
misso de sempre. 
 
Roseli Narciza Santiago Nascimento 
Diretora do Núcleo de Orientação Pedagógica 

 



 

SOLICITAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS  

Senhores Gestores,   

   O Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, está precisando livros do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio para cobrir a demanda local. Portanto, solicitamos que 
a Unidade Escolar que tiver os livros relacionados em anexo, e queira nos ceder, fa-
vor comunicar ao departamento pedagógico para que possamos buscá-los e, assim, 
atender à escola em falta. Contamos com sua colaboração!  

  

 

PEÇA TEATRAL “CASTELO DE AÇÚCAR” 

    No dia 23 de janeiro, foi realizada pelos 
professores e coordenadores da Escola 
Estadual Geralda Luzia Vecce, em Leopol-
do de Bulhões, uma apresentação teatral . 
O público atendido foram alunos do ensino 
fundamental II nos dois turnos de funciona-
mento da escola matutino e vespertino.  
         A escola promoveu esta apresenta-
ção para acolher os alunos no primeiro dia 
de aula com o objetivo de levar uma men-
sagem para que os mesmos pudessem dis-
tinguir como é uma pessoa egoísta, amoro-
sa, que perdoa, que semeia a paz e seja 
solidária. 
        A diretora, Celeste Perpétuo Fortunato 
de Oliveira, aproveitou  o momento para 
dar boas vindas aos alunos, repassar nor-
mas da escola e apresentar a equipe de 
funcionários. 
        O momento foi de muita alegria e des-
contração para todos que estavam presen-

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Aconteceu no dia 26/01, no Colegio 
Estadual Waldemar de Paula 
Cavalcanti,  palestra sobre ’’Educação 
Financeira’’, ministrada pelo Secretário 
de Defesa do Consumidor, Dr. 
Valeriano Abreu, ofertado para os 
alunos do Ensino Médio. Momento 
muito importante para a formação dos 
jovens desta escola. 

Gestores, 

 

     Informamos que continuem priorizan-
do as compras à vista, dos Recursos 
recebidos pelo Conselho Escolar da sua 
Unidade Escolar.  

 

 

  Mais informações  

importantes :  

 

 

Elizabeth Batista Ribeiro 

Responsável pelo Departamento Financeiro 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

   Está disponível a Consulta Pública sobre o 
Exame Nacional do Ensino Médio.  
   Queremos saber a sua opinião e as suas 
sugestões sobre o Exame. 
   A Consulta Pública ficará disponível entre 
18 de janeiro e 10 de fevereiro de 2017.  
   As sugestões devem ser apresentadas 
na página do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep).  

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO- ENEM 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd12tO0PkB85TtapYKRr8lix5JKi9Xg7qqN9_iAcyrhSVsfNw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd12tO0PkB85TtapYKRr8lix5JKi9Xg7qqN9_iAcyrhSVsfNw/viewform?c=0&w=1


 

 

 

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis  

PROJETO JANELA SORRISO 

    

   Em anexo, mais informações sobre o pro-
jeto. 
   Salientamos que caso a escola aceite o 
projeto todas as atividades deverão ser 
executadas no contra turno dos alunos. 

 

 

A partir desta quarta-feira (01/02), to-
dos os processos públicos, de qualquer 
natureza, que derem entrada nos órgãos 
do Estado serão autuados eletronicamen-
te através do Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI), que vai substituir o Siste-
ma Eletrônico de Protocolo 
(SepNet).  Nessa primeira fase de implan-
tação, o sistema atuará apenas como um 
autuador e registrador da tramitação físi-
ca de novos processos administrativos, 
em substituição ao atual Sepnet. Porém, 
os processos administrativos anteriores a 
1º de fevereiro continuarão tramitando 
pelo Sepnet normalmente, até seu arqui-
vamento. O superintendente da Central 
de Tecnologia da Informação da Segplan, 
Ricardo Pereira Borges, explica que nes-
sa fase não haverá mudanças na forma 
de trabalho e que o objetivo é a familiari-
zação dos usuários com a ferramenta, 
com o mínimo de funcionalidades e alte-
rações na rotina diária de trabalho. 

Mais informações no site: 
ww.segplan.go.gov.br 

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES 

Nunca é tarde para aprender 

Tudo na vida pode ser uma lição, um aprendizado. Os erros e falhas também são aprendi-
zados, pois descobrimos o que funciona e o que não funciona na nossa vida. Só não aprende 
quem fica parado. Para aprender é preciso movimentar-se, inquietar-se. 

Só aprendemos alguma coisa quando tentamos, e para tentar e aprender nunca é tarde. 
Não importa a idade, o que precisamos é manter sempre aquele espírito de curiosidade infantil, 
que não tem medo de errar e questionar, e que está sempre em busca de respostas. A melhor 
maneira de nos mantermos jovens é mantendo viva a vontade de aprender sempre mais e mais. 

Geralmente, são os momentos de dificuldades, de crises ou de mudanças que mais nos dão 
possibilidades de aprender sobre a vida e sobre nós mesmos, sobre as nossas capacidades e 
habilidades. Por isso, devemos sempre estar abertos às novidades, sem ideias pré-concebidas e 
posições muito rígidas. Uma mente aberta ao aprendizado é uma mente flexível e que não se 
acomoda em sua zona de conforto. 

https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/

