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A COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE 

ESCOLHA DE GESTORES no uso de suas atribuições retifica o edital nº 001/2020 de 02 de outubro de 2020, 

conforme a seguir especificado: 

 

1. A anulação da avaliação objetiva e discursiva realizada em 26/10/2020, por motivo de concessão de 

tempo adicional não previsto no edital e sem ampla divulgação;  

2. Retificação do item 1.6 do ANEXO II que passa a ter a seguinte redação: 

a)  O link será encaminhado às 8:00 para o e-mail informado na inscrição do candidato. A Avaliação terá 

duração de 180(cento e oitenta) minutos, iniciando às 8:30 da manhã do dia 10/11/2020 e encerrará 

com o fechamento do formulário impreterivelmente às 11:30 horas. 

3. Retificação do ANEXO I, CRONOGRAMA do edital 001/2020 e passará o seguinte. 

 

ESCOLHA PARA GESTORES DAS UNIDADES ESCOLARES INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

– GESTÃO 2021-2022 

03/11/2020 Retificação 03 Edital 001/2020 Disponível em:  

www.educacao.cristalina.go.gov.br 

04/11/2020 Reunião de orientação da Comissão 

SME com os presidentes das comissões 

locais. Via Google Meet às 9 horas. Obs: 

A sala de Reunião será aberta as 8:45. 

Google Meet: 

https://meet.google.com/zcn-voed-kqe  

 

 

10/11/2020 

 

 

Avaliação NÃO PRESENCIAL para 

Gestores, conforme ANEXO II.  

 

O link da Prova será enviado às 8:00 no e-

mail cadastrado conforme o informado no 

formulário de Inscrição, iniciando às 8:30 da 

manhã e encerrará com o fechamento do 

formulário impreterivelmente às 11:30 

horas. 

11/11/2020 Resultado da Avaliação para Gestores  Disponível à partir das 8 horas em:  

www.educacao.cristalina.go.gov.br   

 

12/11/2020 

 

Período de Recurso da Avaliação para 

Gestores junto à comissão local até as 

15:00. 

 

Serão considerados os Recursos enviados 

para a Comissão SME até às 17 horas pelo 

e-mail  

drh@cristalina.go.gov.br  

13/11/2020 Resultado Recurso e Resultado Final da 

Prova para Gestores. 

Disponível em:  

www.educacao.cristalina.go.gov.br 

16/11/2020 Entrega dos planos de trabalho à 

Comissão Local (ANEXO III). 

Comissão local via e-mail 

http://www.educacao.cristalina.go.gov.br/
https://meet.google.com/zcn-voed-kqe
http://www.educacao.cristalina.go.gov.br/
mailto:drh@cristalina.go.gov.br
http://www.educacao.cristalina.go.gov.br/
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16/11 a 

23/11/2020 

Divulgação dos planos de trabalho dos 

candidatos para a comunidade escolar. 

Unidades Escolares através de Redes 

Sociais sob a orientação da Comissão Local, 

independentemente do número de 

candidatos inscritos. 

 

26/11/2020 

Seleção dos candidatos pelo corpo 

docente, técnico e administrativo das 

unidades escolares por meio de cédula 

de votação (ANEXO IV). 

Presencialmente, de 8 às 17 horas, nas 

unidades escolares seguindo protocolos 

sanitários, ANEXO VI. 

27/11/2020 Encaminhamento da Ata e Ofício 

(ANEXO V) com os indicados pela 

unidade escolar e respectivas Propostas 

de Trabalho (ANEXO III) à Secretaria 

Municipal de Educação.  

 

Comissão local para o e-mail  

drh@cristalina.go.gov.br até as 17:00. 

 

A partir de 

01/12/2020 

Nomeação pelo Prefeito Municipal e 

assinatura do termo de compromisso de 

gestor pelos nomeados. 

 

Gabinete do Prefeito 

2021 Formação continuada para gestores 

municipais. 

Conforme proposição da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Torna público, ainda que os demais itens e subitens do referido edital permanecem inalterados. 

 

Cristalina, 03 de novembro de 2020. 
 

 
Nilda Gonzatti 

Secretária Municipal de Educação 

mailto:drh@cristalina.go.gov.br

