
CARTA DE SERVIÇOS 

AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

2020     



APRESENTAÇÃO 

Com o objetivo de oferecer transparência às ações, a Secretaria Municipal 

de Educação apresenta sua Carta de Serviços ao Cidadão com informações 

sobre os principais serviços disponibilizados ao cidadão e usuários pelas 

unidades/setores que a compõe.  

 

Em cumprimento à Lei nº 13.460 de 26 junho de 2017, que dispõe sobre 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 

públicos da administração pública. 

 

 A SEMED, trabalha diretamente com o Ensino Infantil, Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos, além do atendimento Urbano e Rural, 

disponibiliza atendimentos psicológicos, serviços médicos e odontológicos. 



SOBRE A SEMED 

Formulação e execução das políticas educacionais do Município, elaborando de acordo com as 

diretrizes e metas governamentais os planos, programas, projetos e atividades técnico-

pedagógicas, em todos os níveis de ensino, coordenando e avaliando as atividades técnico-

pedagógicas, bem como, orientando e assistindo as unidades de ensino; 

1 

A manutenção, expansão, melhoria e modernização da rede de ensino, a promoção e apoio às 

atividades culturais recreativas e do desporto escolar, zelando pelo cumprimento das normas 

pertinentes à sua função institucional; 
2 

A organização e a divulgação de estudos, pesquisas, levantamento, relatórios e outras informações 

de interesse científico e educacional; 

A coordenação, controle e manutenção das ações educacionais no âmbito de sua área de atuação; 3 

A articulação com os órgãos e unidades do Sistema Municipal de Ensino e Órgãos afins e o 

estímulo à participação comunitária no envolvimento das responsabilidades crescentes no 

processo de gestão de ensino; 
4 



De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017, publicada no D.O.M de nº. 5.367 de 06.01.2017 e Lei 

Complementar nº. 650 de 08 de fevereiro de 2017, publicada no D.O.M de nº. 5389 de 08.02.2017. 

ORGANOGRAMA DA SEMED 



 

 

Márcio Antônio Félix Ribeiro 
Secretário Municipal de Educação   

Decreto nº 4.336/I, de 23/05/2019. 
DOM nº 2467, de 28/05/2019. 

 

 

Juliene Rezende O. Vieira 

Diretora do Departamento de 
Políticas Educacionais – DPE. 

Decreto nº 224/I, de 14/01/2017. 

Seraias Ailud Martins Menezes 
Diretora do Dpto. de  

Gestão de Pessoas – DGP.  
Decreto nº 4.989, 28/11/2019. 

DOM nº 2598, 29/11/2019.   

Mirlen Graziele Gomes de 
Almeida 

Diretora do Dpto. Administrativo – DA.  
Decreto nº 4.141, de 12/04/2019. 

DOM nº 2438, 15/04/2019 

 Elisangela da Silva Araújo 

Diretora do Dpto. de Suporte 
Logístico Educacional – DSLE. 

Decreto nº 4.827, de 27/09/2019  

Louise do Nascimento Salvador 

Diretora do Dpto. de Saúde Escolar – 
DSE.  

Decreto nº 4.257/I, de 08/05/2019. 
DOM nº 2454, de 09/05/2019   

Gláucia Lopes Negreiros 

Secretária Adjunta Municipal de 
Educação 

Decreto nº 3.177. 

Arlete de Oliveira Andrade 
Secretária Executiva de Gabinete 
Decreto nº 4.141, de 12/04/2019. 

DOM nº 2438, de 15/04/2019. 

 

Alexandre Wascheck de Farias 
Chefe da Assessoria Técnica – ASTEC. 

Decreto nº 4.336/I, de 23/05/2019. 
DOM nº 2467, 28/05/2019. 

 

FLUXOGRAMA DA SEMED 



CANAIS DE 

ACESSO 

Rua Elias Gorayeb, 1514 – Nossa 

Senhora das Graças CEP 76804-144 - 

Porto Velho/RO.  

 

Telefone: (69) 3901-3315 / 3300. 

 

Horário de Atendimento: De segunda a 

sexta feira das 08:00 as 14:00 horas 

 

Site Oficial da SEMED: 

https://semed.portovelho.ro.gov.br 
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CANAIS DE ACESSO 
PRINCIPAIS CONTATOS DA SEMED 

(69) 3901-3347.  

GABINETE 

(69) 3229-4817.  

ASSESSORIA TÉCNICA 

(69) 3901-3347. 

SECRETARIA EXECUTIVA 

(69) 3901-3319. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

(69) 3901-3313. 

DPTO. DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

(69) 3901-3357. 

DEPTO. DE GESTÃO DE PESSOAS 

(69) 3901-3309. 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

ESCOLAR 

(69) 3901-2817. 

DPTO. DE SUPORTE LOGÍSTICO 

EDUCACIONAL 
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Total

Extensões

Urbanas

Rurais

Jovens Adultos

Educação Infantil

Educação Fundamental

Total Extensões Urbanas Rurais
Jovens
Adultos

Educação
Infantil

Educação
Fundamental

Escolas 141 26 84 57 8 68 99

QUANTIDADE DE ESCOLAS 



ALUNOS POR TURMA QUE AS ESCOLAS ATENDEM 
De acordo com a Resolução nº 11/CME-2018: 

Total de 25 alunos por turma. 

 DO 1º AO 2º ANO: 

Total de 30 alunos por turma. 

 DO 3º AO 5º ANO: 

IDADE: De 2 a 3 anos (12 

alunos por turma). 

 CRECHE 

Total de 20 e 25 alunos 

por turma respectivamente. 

 PRÉ I E PRÉ II: 

Alunos; 12 

Alunos; 20 

Alunos; 25 
Alunos; 25 

Alunos; 30 

Creche Pré I Pré II

1º ao 2º ano 3º ao 5º ano



TOTAL DE CRECHES QUE O MUNICÍPIO ATENDE 

 

 Atendem crianças de 3 anos 

Atendem crianças de 2 anos 
6 

36 CRECHES III 

CRECHES II 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

PARA TODAS AS DEMANDAS 

 Das 07h30min às 11h45min 

 Das 13h30min às 17h45min 



TOTAL DE PROGRAMAS ESCOLARES 

PROGRAMAS FEDERAIS SENDO EXECUTADOS NAS 

ESCOLAS. 



 AÇÃO 

A Prefeitura do Município de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
coordenada pelo Departamento de Políticas Educacionais, por meio da Divisão de Avaliação e Indicadores 
Educacionais realiza a CHAMADA ESCOLAR MUNICIPAL para ingresso de novos alunos, no ano letivo de 
2020, nas escolas urbanas da Rede Municipal de Ensino. 

 OBJETIVO 

A Chamada Escolar Municipal tem como objetivo cumprir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, 
Art. 5º, §1º e §2º que trata do recenseamento e chamada pública da população em idade escolar, 
ofertando novas vagas na Rede Municipal de Ensino. Assim sendo, a Chamada Escolar Municipal tem 
como objetivo assegurar o acesso dos estudantes às escolas da rede que oferecem as Etapas de Educação 
Infantil que compreende as Creches II e III, Pré I e Pré II e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e a sua 
permanência no processo de escolarização. 

CHAMADA ESCOLAR 



 PÚBLICO-ALVO 

A Chamada Escolar Municipal é destinada exclusivamente: 

 

 À população em idade escolar da área urbana do Município de Porto Velho; 

 Aos alunos que não estão matriculados na Rede Municipal de Ensino de Porto Velho; e 

 Aos alunos de outra Rede de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 LOCAIS DE ATENDIMENTO 

As inscrições ocorrem através de cadastro disponibilizado exclusivamente via online, por meio 
do endereço eletrônico https://matriculaonline.portovelho.ro.gov.br/ 

 

 

 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza 61 Escolas (Polo de Atendimento) aos que não possuem acesso à internet 
(relação das escolas no edital: https://matriculaonline.portovelho.ro.gov.br/calendario.php). 
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 PRINCIPAIS ETAPAS  

1. INSCRIÇÃO: No ato da inscrição, é necessário preencher as informações com os documentos listados AQUI; 

 

2. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: O responsável deverá acompanhar pelo endereço eletrônico 
https://matriculaonline.portovelho.ro.gov.br/. Tenha em mãos seu protocolo de inscrição. Quando a vaga 
for concedida, o responsável deverá comparecer à escola ou à creche para confirmar a matrícula no prazo 
de 72 horas, levando os documentos que comprovem as informações fornecidas no momento da inscrição, e 
os demais documentos necessários para a efetivação da matrícula; e  

 

3. CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA: O responsável deve comparecer a unidade escolar à qual seu filho foi 
alocado, dentro do período divulgado no site acima mencionado com os documentos relacionados AQUI. 

 

 

Caso a matrícula não seja efetivada no prazo estipulado, a vaga será perdida. Caso isso ocorra, a vaga voltará 
para o sistema e será disponibilizada para outro candidato. 
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CHAMADA ESCOLAR 

 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

(1ª ETAPA) 

Art. 7º No ato da inscrição on-line, o responsável legal deverá ter em mãos os seguintes documentos/ ou 
informações: 

 

I - Certidão de Nascimento da Criança/Adolescente; 

II - Nº do CPF da criança; 

III - RG e CPF do responsável legal; 

IV - Comprovante de endereço; 

V - Cartão Bolsa Família, se for o caso; 

VI - Número de telefone para contato; e 

VII - Se aluno com vida escolar, Histórico Escolar ou Declaração de 

Escolaridade. 

INSCRIÇÕES ONLINE:  https://matriculaonline.portovelho.ro.gov.br/ 
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 DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

(2ª ETAPA) 

Art. 17º. No ato da matrícula, o responsável legal deverá entregar à secretaria da unidade escolar os seguintes documentos: 

 
I - Certidão de Nascimento da criança/ adolescente (fotocópia); 

II - CPF do aluno (fotocópia); 

III - Cartão do SUS do aluno (fotocópia); 

IV - Carteira de vacinação atualizada (fotocópia); 

V - Duas (02) fotos 3x4 do aluno; 

VI - Cartão Bolsa Família (fotocópia), se for o caso; 

VII - Comprovante de residência atualizado (fotocópia); 

VIII - RG e CPF do responsável legal (fotocópia); 

IX - Laudo Médico (para Pessoa com Deficiência - PcD); 

X - Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade; 

XI - Documento Judicial de Guarda do menor (fotocópia) se for o caso 

Parágrafo único. O responsável legal da criança terá 03 (três) dias para efetivar a matrícula diretamente na escola. O não comparecimento 
resultará no cancelamento da vaga. 

CHAMADA ESCOLAR 



 PREVISÃO DOS PRAZOS DE SERVIÇOS 

Realização das inscrições: Aproximadamente 30 (trinta) dias; 

 

Divulgação dos Resultados: Aproximadamente 60 (sessenta) dias, a contar da data do início das 
inscrições; 

 

Confirmação de Matrícula: o responsável deverá comparecer à escola ou à creche para 
confirmar a matrícula no prazo de 72 horas, levando os documentos que comprovem as 
informações fornecidas no momento da inscrição (1ª etapa) e os documentos necessários para a 
efetivação da matrícula (2ª etapa). 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Confirmar os prazos no site oficial (https://matriculaonline.portovelho.ro.gov.br/). 
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 CASO NÃO COMPAREÇA À UNIDADE ESCOLAR NO PRAZO PARA A EFETIVAÇÃO/CONFIRMAÇÃO DA 
MATRÍCULA, PERCO A VAGA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DÚVIDAS 

Sim. O responsável legal da criança terá 03 (três) dias para efetivar a matrícula 
diretamente na escola. O não comparecimento resultará no cancelamento da vaga. 

 

 

 

 

 

 

 COMO REALIZO O CADASTRO DE FILHOS GÊMEOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao realizar a inscrição, na aba OUTROS terá um campo chamado Candidato Tem 
Irmão Gêmeo, este campo deverá ser informado com a opção SIM para ambos os 
cadastros. Para que o sistema reconheça os irmãos, o CPF do responsável deverá ser o 

mesmo em ambas as inscrições. 
 

 

 

 

 

CHAMADA ESCOLAR 



 CADASTRO RESERVA 

Art. 18º. Após a finalização da confirmação das matrículas, os gestores escolares emitirão à 
Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho relatório de efetivação de matrícula e 
disponibilidade de vagas remanescentes. 

 

Art. 19º. Identificadas vagas nas unidades escolares municipais após a emissão do relatório, 
pelos gestores escolares, conforme prevê o Art. 18º, realizar-se-á a 2ª Fase da Chamada Escolar, 
devendo os pais ou responsáveis já cadastrados na 1ª Fase da Chamada Escolar acessar o 
sistema para selecionar uma das opções das vagas disponíveis. 
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PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA SEMED 
DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

 A Secretaria Municipal de Educação – SEMED tem por competências: 

 

 Formular e executar as políticas educacionais do Município, elaborando, de acordo com as diretrizes e metas governamentais, os 

planos, programas, projetos e atividades técnico-pedagógicas, em todos os níveis de ensino, coordenando e avaliando as atividades 

técnico-pedagógicas, bem como orientando e assistindo as unidades de ensino; 

 

 Manter, expandir, melhorar e modernizar a rede de ensino, promovendo e avaliando as atividades culturais recreativas e do 

desporto escolar, zelando pelo cumprimento das normas pertinentes à sua função institucional; 

 

 Coordenar a elaboração do Plano Municipal de Educação e implementar, acompanhar, monitorar e avaliar a sua execução em 

conjunto com as unidades vinculadas; 

 

 Garantir as condições necessárias ao funcionamento dos órgãos vinculados; 

 

 Organizar e divulgar estudos, pesquisas, levantamento, relatórios e outras informações de interesse científico e educacional; 

 

 Coordenar, controlar e manter as ações educacionais no âmbito de sua área de atuação; 

 

 Articular com as unidades do Sistema Municipal de Ensino e Órgãos afins o estímulo à participação comunitária no envolvimento 

das responsabilidades crescentes no processo de gestão de ensino; 

 



PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA SEMED 
DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

 Garantir o acesso e permanência do aluno na educação infantil e no ensino fundamental, criando, quando necessário e indicado, 

formas alternativas para atingir este fim; 

 

 Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Municipal de Ensino, integrando-os às políticas e 

planos educacionais da União e do Estado, inclusive em regime de colaboração na oferta do ensino; 

 

 Exercer ação redistributiva em relação às unidades supervisionadas da Rede Pública Municipal de Ensino e dos órgãos vinculados; 

 

 Garantir as condições necessárias à autorização, credenciamento e supervisão das instituições de ensino, de acordo com os 

padrões mínimos e diretrizes estabelecidas, pelo órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino; 

 

 Promover a avaliação do desempenho docente e dos demais profissionais do quadro de pessoal da Educação, diagnosticando as 

necessidades de aperfeiçoamento dos recursos humanos e implementando programas de formação continuada; 

 

 Promover mecanismos de articulação e integração com as demais secretarias municipais, visando atingir os objetivos pretendidos 

pelas políticas governamentais dirigidas à educação; 

 

 Zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais referentes aos programas e projetos de alimentação escolar, transporte 

escolar municipal, material didático, formação continuada, manutenção do ensino e assistência as escolas; 

 

 Planejar o crescimento da demanda e das ofertas de vagas; 

 

 



PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA ADJUNTA 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

A Secretaria Municipal de Educação, compete: 

 

 Expedir resoluções, instruções normativas, portarias e ordens de serviço disciplinadoras das atividades integrantes da área de 

competência da Secretaria, exceto quanto às inseridas nas atribuições constitucionais e legais do Prefeito Municipal; 

 

 Distribuir os servidores públicos pelos diversos órgãos internos da SEMED e acometer-lhes tarefas funcionais executivas, respeitada 

a legislação pertinente; 

 

 Ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas; 

 

 Assinar contratos, convênios, acordos e outros atos administrativos bilaterais ou multilaterais de que o Município participe, quando 

não for exigida a assinatura do Prefeito Municipal; 

 

 Manter atualizada a relação de responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos, cujo rol deverá ser transmitido anualmente ao 

Tribunal de Contas, comunicando-se quadrimestralmente as eventuais alterações; 

 

 Promover as condições para que todos tenham acesso às informações autênticas, integras, atualizadas e com linguagem de fácil 

compreensão sobre todos os recursos colocados à disposição da SEMED, sua aplicação, seu processamento e os resultados 

obtidos; 



PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

A Secretaria Adjunta compete: 

 

 Substituir o Titular da Secretaria em suas ausências e/ou impedimentos; 

 

 Auxiliar o Secretário em sua representação e contatos com organismos dos setores públicos e privados e com o público em geral; 

 

 Orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades gerais da SEMED e, em especial aquelas que lhe forem delegadas pelo 

Titular da Secretaria; 

 

 Supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinentes aos Sistemas Municipais nas funções de orçamento e ao 

acompanhamento da administração financeira; 

 

 Assistir ao Secretário no despacho do expediente; 

 

 Auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento dos assuntos de sua atribuição; 

 

 Transmitir às unidades da Secretaria em articulação com a Secretaria Executiva do Gabinete, as determinações, ordens e 

instruções do titular da Pasta; 

 

 



PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA TÉCNICA 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

Assessoria Técnica tem as seguintes competências: 

 

 Assessorar o(s) Titular(es) da Secretaria em assuntos técnicos relacionados à sua área de competência; 

 

 Participar da elaboração, junto com o(s) Titular(es) e Diretores(as) de Departamentos, do Plano Plurianual, da Proposta 

Orçamentária, bem como da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias no que se refere à Secretaria Municipal de Educação; 

 

 Apoiar o planejamento dos órgãos específicos adequando-os aos Sistemas Federais de planejamento; 

 

 Monitorar os programas e parcerias federais, estaduais e municipais que exijam a liberação do acesso aos Sistemas Específicos, 

objetivando prestar as informações aos Titulares da Secretaria, aos Departamentos, aos órgãos vinculados e às unidades 

supervisionadas, quando necessário; 

 

 Assessorar os Titulares e os Departamentos da Secretaria em situações que envolvam a definição de políticas e diretrizes da 

Secretaria, quando solicitado; 

 

 Responsabilizar-se pela elaboração de minutas de normas, quando solicitado pelo(s) Titular(es) da Secretaria; 

 

 Acompanhar o Planejamento Estratégico da Secretaria, quando elaborado; 

 

 Desenvolver estudos e projetos de interesse da ASTEC/GAB/SEMED e da Secretaria; 

 

 



PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DA 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

O Departamento Administrativo tem as seguintes competências: 

 

 Executar e acompanhar a política administrativa, financeira e orçamentária da Secretaria, compreendendo planejamento e execução 

orçamentária e financeira, contabilidade, tesouraria, prestação de contas, transporte oficial, material, patrimônio e serviços auxiliar; 

 

 Coordenar a elaboração, implementação e avaliação do planejamento plurianual da Secretaria; 

 

 Preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de acordo com a legislação pertinente; 

 

 Receber, conferir, providenciar o tombamento, guardar e distribuir o material adquirido de acordo com a demanda; 

 

 Elaborar inventário periódico dos bens patrimoniais da Secretaria, verificando suas condições de uso e conservação, repassando os 

dados para a Gerência de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração; 

 

 Controlar a utilização, movimentação, recolhimento e manutenção da frota de veículos oficiais a serviço da Secretaria, bem como, o 

consumo de combustível, lubrificantes, peças e acessórios; 

 

 Orientar as unidades estruturais da Secretaria e as escolas na aplicação dos instrumentos normativos de caráter técnico, 

administrativo e gerencial; 

 

 

 



COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS – DPE 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

O Departamento de Políticas Educacionais - DPE tem as seguintes competências: 

 

 Formular, executar e acompanhar as políticas educacionais desenvolvidas no âmbito da SEMED do Município de Porto Velho, em 

conformidade com as diretrizes e metas governamentais estabelecidas através de planos, programas, projetos e atividades técnico-

pedagógicas, em todos os níveis de ensino ofertados pelo município; 

 

 Elaborar, implantar, acompanhar, monitorar e coordenar as políticas educacionais, visando assegurar o acesso, a permanência e 

desenvolvimento dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino; 

 

 Subsidiar e assessorar o Secretário (a) Municipal de Educação nas tomadas de decisão referentes à implantação e o desempenho 

das ações pedagógicas junto às unidades educacionais; 

 

 Representar a Secretaria Municipal de Educação junto a outras entidades/instituições, em sua área de competência; 

 

 Apoiar as unidades administrativas do Departamento na formalização de suas demandas, na construção de seus respectivos 

programas de trabalho, na montagem de seus projetos e no exercício das atividades de organização das etapas e modalidades de 

ensino; 

 

 Estabelecer diretrizes educacionais e normas pedagógicas e administrativas, em ação compartilhada com as unidades 

administrativas para o desenvolvimento da educação municipal; 

 

 

 

 

 



COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

O Departamento de Gestão de Pessoas- DGP tem as seguintes competências: 

 

 Implementar as políticas de gestão, administração, educação e desenvolvimento de pessoas no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação, em estreita articulação com a Secretaria Municipal de Administração- SEMAD; 

 

 Garantir quadro completo de servidores nas unidades de ensino, Núcleos de Ensino, órgãos vinculados, demais unidades 

supervisionadas e na Sede central da SEMED; 

 

 Gerenciar e controlar os recursos humanos na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, em articulação com a Secretaria 

Municipal de Administração; 

 

 Implementar procedimentos administrativos que assegurem o cumprimento regular dos serviços prestados no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação, referentes a: movimentação, adequação, ajustes, monitoramento e fiscalização dos recursos humanos 

empregados; 

 

 Organizar, estruturar e conduzir atividades administrativas promovendo o aperfeiçoamento de sistemas, métodos e processos de 

trabalho na área de gestão de pessoas; 

 

 Levantar dados junto às unidades de ensino e da sede da SEMED, relativos ao Quadro de Pessoal e procedimentos administrativos 

utilizados no gerenciamento dos recursos humanos e estudar e analisar os dados levantados; 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE ESCOLAR – DSE 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

O Departamento de Saúde Escolar tem as seguintes competências: 

 

 Elaborar e executar o Plano de Trabalho Anual do Departamento; 

 

 Avaliar o PPA - Plano Plurianual nas metas e ações referentes ao DSE; 

 

 Supervisionar todos os trabalhos desenvolvidos no Departamento; 

 

 Acompanhar, junto ao Departamento Administrativo, os processos de licitações do interesse do DSE; 

 

 Articular parcerias para oferecer atendimento odontológico, médico, laboratorial, suporte profilático e terapêutico aos alunos da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental atendidos nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino; 

 

 Elaborar e despachar documentos e relatórios referentes às ações próprias do Departamento; 

 

 Analisar Projetos relacionados ao Departamento; 

 

 Buscar fortalecer parcerias para desenvolvimento dos projetos e ações da Divisão Médica e da Divisão Odontológica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE LOGÍSTICO EDUCACIONAL – DSLE 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

O Departamento de Suporte Logístico Educacional - DSLE tem as seguintes competências: 

 

 Coordenar as ações de suporte logístico às ações administrativas, técnicas e pedagógicas que promovam o desenvolvimento 

educacional dos estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino; 

 

 Subsidiar e assessorar o Secretário (a) Municipal de Educação nas tomadas de decisões referentes à implementação e o 

desempenho das ações administrativas de suporte logístico educacional junto as Unidades da Rede Pública Municipal de Ensino; 

 

 Coordenar ações e atividades desenvolvidas pelas Divisões que compõem o Departamento; 

 

 Acompanhar o trâmite de projetos e/ou o atendimento das solicitações e demandas apresentadas ao DSLE; 

 

 Planejar e avaliar as ações, projetos e atividades realizadas pelas Divisões do Departamento; 

 

 Propor, planejar, coordenar e participar de eventos (fóruns, seminários, congressos, encontros) da área educacional, visando à 

melhoria dos serviços prestados pelo Departamento; 

 

 Participar, em conjunto com os demais setores da Secretaria Municipal de Educação, da elaboração e execução de projetos 

desenvolvidos em parceria com outras instituições que estejam em consonância com a proposta curricular da rede municipal de 

ensino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPETÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

As Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Porto Velho têm por competências gerais: 

 

 Elaborar e executar uma proposta pedagógica como norte da escola, definindo caminhos e rumos que, em conjunto com a 

comunidade busca para si e para aqueles que se agregam em seu entorno; 

 

 Garantir o acesso e a permanência com sucesso de todos os alunos atendidos; 

 

 Realizar a gestão de seu pessoal, de seus recursos materiais e financeiros; 

 

 Zelar pelo ensino e a aprendizagem, que é a sua razão de ser; 

 

 Promover e articular permanente relação com a comunidade, conforme preceitua o Art. 12, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB; 

 

 Colocar em prática os princípios básicos da administração como planejar, organizar, dirigir e supervisionar todas as ações e metas 

da unidade de ensino, garantido aos alunos o acesso, a permanência e a aprendizagem para compreender a vida, a si mesmo e a 

sociedade, como condições para ações competentes na prática da cidadania; 

 

 Realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e avaliação dos 

processos necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção da aprendizagem e formação dos alunos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPETÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

O CFPE tem as seguintes competências: 

 

 Formular, implantar e executar como o apoio da Divisão de Formação/DPE/SEMED e dos outros departamentos e da assessoria técnica, a 

política de formação para profissionais da Rede Municipal de Ensino, visando ao aperfeiçoamento profissional; 

 

 Apoiar a pesquisa e propor ações de formação que consolidem a gestão democrática na Rede Municipal de Ensino; 

 

 Identificar as necessidades de capacitação dos profissionais da educação e oferecer cursos de formação, conforme o diagnóstico realizado; 

 

 Propor formas de composição e/ou a contratação de profissionais para ministrar cursos de formação previstos nos cronogramas propostos; 

 

 Manter-se em condições adequadas à formação de profissionais com competência técnica e política e ampliar-lhes as funções de modo a tornar-

se um centro de formação inicial e continuada para professores e demais servidores da educação; 

 

 Propor programas que garantam uma formação inicial e continuada aos docentes, em consonância com as necessidades escolares, incentivando 

estes profissionais a desenvolver a capacidade de pesquisar e propor as interferências necessárias ao fomento de uma aprendizagem 

significativa; 

 

 Proporcionar, nos cursos de formação, o desenvolvimento de habilidades e competências que possam auxiliar os docentes e demais beneficiários, 

dando subsídios para a transformação da sala de aula e da escola em um lugar atraente e de contribuição para a melhoria de conhecimentos e 

habilidades cognitivas do aluno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPETÊNCIAS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

As Bibliotecas Públicas Municipais têm as seguintes competências: 

 

 Desenvolver processos, serviços, iniciativas que atendam às necessidades de prover amplo acesso à informação, à leitura e à aquisição e 

produção de conhecimento, visando o estímulo da reflexão crítica e da criação cultural; 

 

 Subsidiar a formulação de políticas, programas, projetos e ações que promovam o acesso, a difusão, a produção e a fruição do livro e da leitura, 

por meio do fortalecimento da cadeia criativa e produtiva do livro e da cadeia mediadora da leitura; 

 

 Implementar e fomentar, em conjunto com os demais órgãos competentes, ações e projetos sociais de leitura e de fortalecimento da cadeia 

mediadora da leitura; 

 

 Identificar, adquirir, organizar e manter acervos e coleções de significativo valor histórico e cultural para o Município de Porto Velho e para o 

Estado de Rondônia; 

 

 Definir estratégias de preservação e conservação de seus acervos e coleções; 

 

 Identificar as necessidades de informação da comunidade; 

 

 Facilitar o acesso e a consulta ao seu acervo; 

 

 Apoiar a pesquisa histórica e científica; 

 

 Estimular o debate e a reflexão, por meio de palestras, exposições e outros eventos culturais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPETÊNCIAS DOS NÚCLEOS DE ENSINO 

DECRETO Nº 15.417 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

Os Núcleos de Ensino têm as seguintes competências: 

 

 Coordenar, supervisionar, executar e controlar as atividades educacionais de ensino, cultura e desporto escolar em nível de cada Distrito, no 

âmbito de suas respectivas áreas de abrangência, facilitando o intercâmbio e as relações entre os órgãos e unidades estruturais da Secretaria 

Municipal de Educação e direções de estabelecimento de ensino no Município, viabilizando o apoio administrativo, a assistência técnico-

pedagógica e manter o controle atualizado dos servidores; 

 

 Orientar, supervisionar, inspecionar e apoiar as atividades desenvolvidas nas escolas da rede pública municipal de ensino na sua área de 

abrangência, zelando pelo cumprimento da legislação de ensino, em articulação com as Gerências de Divisão, Diretores de Departamentos, 

Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação; 

 

 Viabilizar o apoio administrativo à execução das atividades educativas, manter o controle de pessoal, material, bens e imóveis e outras atividades 

em sua área de competência, em articulação com as Gerências de Divisão, Diretores de Departamentos, Programas e Projetos da Secretaria 

Municipal de Educação; 

 

 Assegurar, em conjunto com as Escolas de sua área de abrangência, a execução das políticas educacionais, programas, projetos e ações que 

garantam a oferta de ensino de qualidade em todos os níveis e modalidades de atendimento; 

 

 Monitorar os indicadores de desempenho das escolas para o atendimento das metas da Secretaria, especialmente no IDEB e na execução do 

Plano Municipal de Educação; 

 

 Supervisionar e acompanhar o funcionamento das escolas, observando: o cumprimento de programas e políticas públicas; o desenvolvimento do 

ensino; a disponibilidade de material didático e de recursos humanos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


