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Lei Complementar n. 87 (Estadual) – 31/01/2000 –Que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação 
Básica do Estado de Mato Grosso do Sul e suas alterações.  Disponível em:
http://www.sed.ms.gov.br/institucional/legislacao-ms/%3E

Lei n. 11.947 (Federal) – 16/06/2009 – Dispõe sobre o atendimento da alimentação e do Programa Dinheiro 
Direto na Escola aos alunos da educação básica.  Disponível em:
https://www.fnde.gov.br/index.php/legislacoes/institucional-leis/item/3345-lei-n-11947-de-16-de-junho-
de-2009

Lei n.13.005 (Federal) – 25/06/2014 – Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm

Lei n. 4.621 (Estadual) – 22/12/2014 - Plano Estadual de Educação. Disponível em:  
http://www.sed.ms.gov.br/institucional/legislacao-ms/

Lei n. 13.415, (Federal) de 16 de fevereiro de 2017.
Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, 
de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm

Resolução/FNDE n. 26 (Federal) – 17/06/2013 – Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos 
da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Disponível em:
https://www.fnde.gov.br/ index.php/acesso-a-informacao/inst itucional/ legis lacao/item/4620-
resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-26,-de-17-de-junho-de-2013

Resolução/SED n. 3.280 de 17 de maio de 2017 – Dispõe sobre o Regimento Escolar das escolas da Rede Estadual 
de Ensino de Mato Grosso do Sul. Disponível em: <http://www.sed.ms.gov.br/institucional/legislacao-sed/>

Resolução CNE/CEB n. 3, de 21 de novembro de 2018, atualiza as Diretrizes Nacionais para o ensino Médio. 
Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622>

Resolução/SED n. 3.544 – 04/01/2019 – Dispõe sobre a organização curricular e o regime escolar do ensino 
fundamental e do ensino médio, nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino e dá outras providências. 
Disponível em: 
<http://www.sed.ms.gov.br/institucional/legislacao-sed/>

Resolução/SED n. 3.556, de 17 de janeiro de 2019. – Dispõe sobre o Regime de Progressão Parcial nas etapas do 
ensino fundamental e ensino médio, nas escolas da Rede Estadual de Ensino de MS. Disponível em: 
<http://www.sed.ms.gov.br/institucional/legislacao-sed/>

Resultados do SAEMS, Prova Brasil e Ideb. Disponíveis em: 
http://www.saems.caedufjf.net/resultados/resultados-por-escola/
http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/
http://portal.inep.gov.br/ideb
OBS: As habilidades de Língua Portuguesa e Matemática podem ser encontradas em livros da Educação Básica 
que tratam sobre os temas.

Republica-se por incorreção.
Publicado no Diário Oficial n. 9.986, de 13 de setembro de 2019, páginas 44 a 49.

EDITAL SED/MS N. 21/2019
PROCESSO SELETIVO INTERNO - FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), com fundamento na Resolução/SED N. 
3.518, de 21 de novembro de 2018, e suas alterações, e no Decreto Estadual N. 13.770, de 19 de setembro de 
2013, e suas alterações por meio do Decreto Estadual N. 14.381, de 27 de janeiro de 2016, expede as normas que 
regerão o Processo Seletivo Interno destinado à seleção do Profissional de Educação Básica ocupante do cargo 
efetivo de Professor do Quadro Permanente de Pessoal do Estado para a formação de Cadastro de Professores 
Aptos ao Exercício da Função de Coordenador Pedagógico.     

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no presente Edital e será realizado pela Secretaria 
de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) e o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). 
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1.2. O Processo Seletivo destina-se à seleção de ocupante do cargo efetivo de Professor do Quadro Permanente 
de Pessoal do Estado para a formação de Cadastro de Professores Aptos ao Exercício da Função de Coordenador 
Pedagógico.
1.3. As vagas para a função de Coordenador Pedagógico serão oferecidas de acordo com o quantitativo de 
estudantes matriculados constantes do Sistema de Gestão de Dados Escolares (SGDE), conforme disposto nos 
artigos 5º e 6º da Resolução/SED N. 3.518, de 21 de novembro de 2018, e suas alterações.
1.4. Os Professores considerados aptos no Processo Seletivo comporão, por município, o Cadastro de Professores 
Aptos ao Exercício da Função de Coordenador Pedagógico por 4 (quatro) anos.
1.5. Caberá à direção escolar efetuar a escolha do profissional que compõe o Cadastro de Professores Aptos ao 
Exercício da Função de Coordenador Pedagógico que atenda às necessidades da escola e os requisitos estabelecidos 
na Resolução/SED N. 3.518, de 21 de novembro de 2018, e suas alterações, e realizar a indicação ao Secretário 
de Estado de Educação para a designação na função.

2. DAS ATRIBUIÇÕES 
2.1. O Professor, designado para o exercício da função de Coordenador Pedagógico terá as seguintes atribuições:
a) participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP) e da sua implementação, juntamente com o 

diretor, diretor adjunto, professores da escola, servidores administrativos e comunidade, em consonância com 
os princípios que norteiam a gestão democrática participativa, as diretrizes do Plano Estadual de Educação e 
os objetivos e metas educacionais estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação;

b)  elaborar e apresentar à direção escolar o Plano de Trabalho para o ano letivo em curso;
c) coordenar as atividades do Conselho de Classe;
d) propor e implementar ações direcionadas à melhoria do desempenho e à permanência dos estudantes;
e) utilizar os resultados das avaliações instituídas pela Secretaria de Estado de Educação como referência no 

planejamento das atividades pedagógicas;
f) acompanhar e avaliar os resultados do rendimento escolar dos estudantes, em conjunto com os professores;
g) analisar o desempenho dos estudantes com dificuldades de aprendizagem, redefinindo metodologias em 

conjunto com os professores;
h) analisar, juntamente com os professores, as ementas curriculares dos estudantes, a fim de definir a sua 

classificação ou a adaptação necessária;
i) coordenar, na escola, o processo do Regime de Progressão Parcial (RPP) em todas as etapas: divulgação, 

registros, acesso ao ambiente, elaboração de planilhas, bem como informação e orientação aos estudantes e 
responsáveis;

j) assessorar pedagogicamente os professores de forma a adequar o seu trabalho às diretrizes da Secretaria de 
Estado de Educação, aos objetivos da escola e às finalidades da Educação;

k) acompanhar e orientar, sistematicamente, o planejamento e a execução do trabalho pedagógico realizado pelo 
corpo docente;

l) participar de formação continuada que possibilite o seu aprimoramento profissional nos aspectos técnico e 
pedagógico para o exercício da função;

m) analisar índices e indicadores externos de avaliação de sistema e do desempenho da escola para a tomada de 
decisões em relação ao Projeto Político-Pedagógico e projetos desenvolvidos no âmbito da escola;

n) analisar indicadores internos de frequência e avaliação da aprendizagem dos estudantes, de forma a promover 
ajustes contínuos das ações de apoio, necessárias à aprendizagem e permanência do estudante;

o) coordenar e incentivar as práticas de estudo que contribuam para a apropriação de conhecimento do corpo 
docente;

p) participar efetivamente das decisões relacionadas à vida escolar do estudante;
q) elaborar e propor à Secretaria de Estado de Educação, juntamente com a direção escolar, projetos que visem 

à melhoria da aprendizagem e permanência dos estudantes;
r) prestar atendimento aos pais, com acompanhamento e orientação quanto à vida escolar de seus filhos;
s) acompanhar e encaminhar, aos técnicos da Educação Especial, os estudantes com indicativos de deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação para avaliação multidisciplinar;
t) cumprir e fazer cumprir os termos do regimento escolar;
u) participar de encontros, formação continuada e reuniões promovidas pela SED;
v) atender, dentro do prazo, às solicitações feitas pela SED;
w) desempenhar com pontualidade, assiduidade, responsabilidade, zelo, discrição, ética e bom relacionamento 

interpessoal as funções que lhe são atribuídas;
x) desempenhar outras atividades pedagógicas definidas pela Secretaria de Estado de Educação 

2.2. A carga horária necessária para o desempenho da função de Coordenador Pedagógico dependerá do número 
de turnos, quantitativo de estudantes, etapa e modalidades ofertadas pela Escola, de acordo com o estabelecido 
no artigo 5º da Resolução/SED N. 3.518, de 21 de novembro de 2018, e suas alterações.

3. DOS REQUISITOS
3.1. Os interessados em participar do Processo Seletivo deverão preencher os seguintes requisitos: 
a) ser portador de diploma de licenciatura plena, ocupante de cargo de professor efetivo e em exercício em 

órgãos da Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul;
b) se Professor readaptado, provisória ou definitivamente, comprovar por meio de laudo de perícia médica oficial 

do Estado que a limitação de sua capacidade física e mental é compatível com o exercício da função;
c) não ter sofrido nenhuma penalidade administrativa nos últimos cinco anos;
d) ter domínio das tecnologias educacionais e recursos midiáticos.
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4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. O processo seletivo consistirá da participação do interessado na Avaliação de Competências Básicas de 
Coordenador Pedagógico, que ocorrerá por intermédio de uma prova.
4.2. O Processo Seletivo será organizado de acordo com o cronograma a seguir: 

Etapa DATA
Período de Inscrição 16 a 20 de setembro de 2019

Homologação das Inscrições 4 de outubro de 2019
Divulgação do local de prova 8 de novembro de 2019

Avaliação de Competências Básicas de Coordenador Pedagógico 17 de novembro de 2019
Divulgação do gabarito no site da Secretaria de Estado de 

Educação: www.sed.ms.gov.br 18 de novembro de 2019

Prazo para interposição de recursos 18 e 19 de novembro de 2019
Publicação do Resultado Final em Diário Oficial 29 de novembro de 2019

5. INSCRIÇÃO
5.1. As inscrições serão realizadas no link http://acb.sistemas.sed.ms.gov.br, no período das 8h do dia 16 de 
setembro de 2019 às 23h59min do dia 20 de setembro de 2019.
5.2. No ato da inscrição, o candidato deverá selecionar o município de sua lotação e anexar cópia dos seguintes 
documentos:

a) Holerite atualizado;
b) Diploma - frente e verso;
c) Comprovante de residência atualizado;
d) RG e CPF.

5.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos elencados no item 3. DOS REQUISITOS, sob pena de incorrer nas situações descritas no subitem 5.6.
5.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
5.5. É de responsabilidade exclusiva dos candidatos os dados informados no ato de inscrição.
5.6. O candidato que prestar informações inverídicas e/ou apresentar documentação falsa, ainda que verificada 
tal situação somente em momento posterior, terá sua inscrição anulada e será excluído do Processo Seletivo 
ou, ainda, caso tenha sido selecionado, será destituído do exercício da função de Coordenador Pedagógico 
ou do Cadastro de Professores Aptos ao Exercício da Função de Coordenador Pedagógico, sem prejuízo das 
responsabilidades civil, criminal e administrativa.
5.7. A falta de documentação no ato da comprovação dos requisitos, resultará na eliminação definitiva do 
candidato ao processo seletivo.
5.8. Após a efetivação da inscrição, o candidato receberá o Comprovante de Inscrição.

6. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
6.1. As referências bibliográficas constam do Anexo Único deste Edital, como parte integrante deste.

7. DATA, LOCAL e HORÁRIO
7.1. Data da realização da prova: 17 de novembro de 2019.
7.2. Horário de abertura dos portões: 13 horas (horário oficial de Mato Grosso do Sul).
7.3. Horário de fechamento dos portões: 14 horas (horário oficial de Mato Grosso do Sul).
7.4. Horário de início das provas: 14 horas (horário oficial de Mato Grosso do Sul).
7.5. Duração da prova: 3 (três) horas.
7.6. Local da prova: as provas serão realizadas no município de Campo Grande/MS, cujo local será divulgado no 
dia 8 de novembro de 2019, no site da SED e no Diário Oficial do Estado.

8. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS DE COORDENADOR PEDAGÓGICO
8.1. A Avaliação de Competências Básicas de Coordenador Pedagógico para a função de Coordenador Pedagógico 
será composta por questões de múltipla escolha.
8.2. É de reponsabilidade do candidato o preenchimento do Cartão de Respostas e a conferência dos seus 
dados pessoais impressos no Cartão de Respostas. O Cartão não será substituído por erro de preenchimento do 
candidato.
8.3. A prova será composta por 25 (vinte e cinco) questões objetivas, abordando os temas abaixo discriminados, 
sendo 7 (sete) questões para a letra a, 7 (sete) questões para a letra b, e 11 (onze) questões divididas entre as 
letras c, d, e, f:

a) Procedimentos de Leitura de textos na área da Educação:
1. identificar informações explícitas;
2. reconhecer a função sociocomunicativa de um gênero textual; 
3. reconhecer recursos linguísticos de conexão textual (coesão sequencial) em um texto;
4. estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições (coesão referencial);
5. reconhecer marcas linguísticas ou situações de uso que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais 
e de registro.
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b) Habilidades básicas em Matemática:
1. aplicar regra de três e porcentagem na resolução de problemas e interpretação de dados educacionais;
2. ler e interpretar dados apresentados em gráficos e diagramas;
3. resolver problemas envolvendo raciocínio lógico e quantitativo. 

c) Avaliações Educacionais; 
d) Indicadores Educacionais (acesso, permanência, rendimento escolar, distorção idade/ano, proficiência, fluxo 
escolar e IDEB);
e)  Coordenação Pedagógica: planejamento, acompanhamento, intervenção;
f) Legislação Educacional.

8.4. Os candidatos serão avaliados numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo necessário o aproveitamento de, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) da avaliação para sua aprovação.
8.5. Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de óculos escuros, boné, chapéus, relógio e 
quaisquer aparelhos eletrônicos (como telefone celular, walkman, Pager, notebook, máquina fotográfica, gravador, 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de áudio e/ou vídeo, receptor de mensagens, agenda 
eletrônica e/ou outros aparelhos similares), que deverão ser acondicionados nos sacos plásticos específicos e 
permanecer desligados durante o período de realização das provas.
8.6. A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) e o Centro de Políticas Públicas e Avaliação 
da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), responsável pela aplicação da Avaliação de 
Competências Básicas de Coordenador Pedagógico, não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, tampouco por qualquer danificação 
neles ocorridas.
8.7. O candidato deverá apresentar-se no local da prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário 
marcado para seu início, munido do documento oficial de identidade e caneta esferográfica, preta ou azul, 
fabricada em material transparente.
8.8. Somente serão aceitos os seguintes documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira 
das Forças Armadas, Carteira Nacional de Habilitação com foto (CNH) e Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS).
8.9. O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação com 
clareza, não sendo aceito cópia, ainda que autenticada e dentro do prazo de validade.
8.10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original no dia de realização 
das provas, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência 
em órgão policial, expedido nos últimos 90 (noventa) dias; nesse caso, o candidato realizará a Prova Escrita de 
forma condicional, assinando termo de compromisso para apresentar o documento hábil ao Núcleo de Coordenação 
Pedagógica (NUCOP/CFOR/SED), no prazo máximo de 30 (trinta) dias,.
8.11. Não serão aceitos como documento de identidade: certidão de nascimento ou casamento, título eleitoral, 
carteira de motorista (sem foto) e com data de validade vencida, carteira de estudante, carteira funcional sem valor 
de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), certificado de reservista, entre outros, bem como documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
8.12. O candidato, ao ingressar no prédio, deverá dirigir-se à sala em que terá que prestar prova, onde, após ser 
identificado, tomará assento e aguardará seu início.
8.13. Serão fornecidos sacos plásticos para a guarda dos pertences dos candidatos.
8.14. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar condição 
especial com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de realização da prova, deverá levar um único 
acompanhante adulto no dia da prova, que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
O acompanhante deverá submeter-se às mesmas vedações que os candidatos durante a prova. Caso haja violação 
das vedações por parte do acompanhante, a candidata poderá ser eliminada.
8.15. A candidata que não levar o acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização 
das provas.
8.16. A candidata lactante deverá entregar pessoalmente sua solicitação ao Núcleo de Coordenação Pedagógica 
ou encaminhá-la à Secretaria de Estado de Educação, via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR), até a data 
prevista no subitem 3.13, sob pena de não ser autorizada a permanência do acompanhante e da criança no local 
da prova.
8.17. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
8.18. A candidata, ao ausentar-se temporariamente da sala de prova para amamentar, será acompanhada por um 
fiscal e não poderá sair da sala portando a prova.
8.19. O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, tratamento diferenciado para a realização 
da prova, indicando as condições e recursos especiais de que necessita para a sua realização e sob pena de não 
ser atendida a necessidade do candidato.
8.20. O Candidato com deficiência que solicitar tratamento diferenciado terá uma hora de tempo adicional para 
realização da prova.
8.21. Não será permitido o empréstimo de material entre os candidatos, após o início da prova.
8.22. Não será admitida a entrada no local de realização da prova do candidato que se apresentar após o horário 
estabelecido neste Edital.
8.23. Será excluído da Avaliação o candidato que:

a) for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato, bem como utilizando 
livros, notas, aparelhos eletrônicos, telefone celular, assim como outros equipamentos ou impressos não 
permitidos;
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b) ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento do fiscal;
c) faltar com a devida cortesia e respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas ou para 

com os demais candidatos;
d) recusar-se a entregar a folha de resposta da prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
e) ausentar-se da sala, durante a realização da prova, portando o caderno de provas, a folha de respostas ou 

outro documento não permitido;
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
g) for flagrado portanto qualquer dos objetos proibidos em Edital.

8.24. A ocorrência de qualquer dos fatos descritos nas alíneas do subitem 8.23 será consignada em ata com a 
apreensão dos elementos de evidência material, se for o caso.
8.25. Não será permitido o ingresso, nas salas das provas, de candidatos portando armas ou munição.
8.26. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas, inclusive em 
virtude de afastamento de candidato do local de realização das provas.
8.27. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe, quaisquer materiais 
e/ou informações referentes ao conteúdo das provas, critérios de avaliação ou classificação.
8.28. O candidato somente poderá deixar o local de prova após uma hora do seu início.
8.29. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas personalizada.
8.30. Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final para assinar a Ata de Sala e atestar o lacre de 
fechamento do pacote de prova.
8.31. Será permitido ao candidato levar o Caderno de Provas.
8.32. Não será permitido aos candidatos utilizar os banheiros do local após o término da prova.
8.33. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar quaisquer 
desconhecimentos sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência.
8.34. O não comparecimento para a realização da prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 
do participante e resultará em sua eliminação na Avaliação de Competências.
8.35. O descumprimento de quaisquer das disposições do presente Edital implicará na eliminação do candidato.

9. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E DO RECURSO
9.1. A divulgação do gabarito oficial da Avaliação de Competência será no dia 18 de novembro de 2019, no site 
da Secretaria de Estado de Educação, podendo o candidato, no período de 18 e 19 de novembro de 2019, interpor 
recurso à Comissão Estadual, por meio do link http://acb.sistemas.sed.ms.gov.br, que submeterá à entidade 
executora da Avaliação para julgamento e resposta no prazo de 3 (três) dias úteis.

10. DO RESULTADO FINAL
10.1. O resultado definitivo com a relação dos aptos por ordem alfabética e por município será disponibilizado, 
após a análise dos recursos, no link http://acb.sistemas.sed.ms.gov.br da Secretaria de Estado de Educação e 
publicado, oficialmente, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, na data prevista de 29 de novembro 
de 2019.
10.2. A Avaliação não terá caráter classificatório. 
10.3. Os profissionais da educação que obtiverem êxito na avaliação de competências constituirão um Cadastro 
de Professores Aptos ao Exercício da Função de Coordenador Pedagógico.

11.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e o aceite destas normas e o compromisso de cumpri-las.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Estado de Educação, por meio do Núcleo de Coordenação 
Pedagógica.
11.3. A aprovação no Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito à designação para a função, mas 
apenas a expectativa da designação durante o seu prazo de validade, por meio do Cadastro de Professores Aptos 
ao Exercício da Função de Coordenador Pedagógico, de acordo com o quantitativo de estudantes matriculados 
disponível no Sistema de Gestão de Dados Escolares (SGDE).
11.4. O profissional que compõe o Cadastro de Professores Aptos ao Exercício da Função de Coordenador 
Pedagógico, que for escolhido para ser designado para a função, poderá desistir da designação mediante a 
formalização do Termo de Desistência.
11.5. A desistência do candidato que já tenha sido designado para a função de Coordenação Pedagógica, implicará 
na sua exclusão do Cadastro de Professores Aptos ao Exercício da Função de Coordenador Pedagógico.

CAMPO GRANDE-MS, 12 DE SETEMBRO DE 2019.

MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária de Estado de Educação

ANEXO ÚNICO
REFERÊNCIA BÁSICA SOBRE LEGISLAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS 

PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO

- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 
Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
- Resultados do SAEMS, Prova Brasil e Ideb. Disponíveis em:
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

http://www.saems.caedufjf.net/resultados/resultados-por-escola/
http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/
http://portal.inep.gov.br/ideb

- LEI Nº 13.415, (Federal) de 16 de fevereiro de 2017.  Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-
Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de 
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

- Lei Nº 13.005, (Federal) de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE.

- Lei n. 9.394, (Federal) de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

- Lei n. 8.069, (Federal) de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências.

- Currículo de referência de Mato Grosso do Sul: Educação Infantil e Ensino Fundamental / Organizadores Hélio 
Queiroz Daher; Kalícia de Brito França; Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral. Campo Grande: SED, 2019.
Disponível em:
<http://www.sed.ms.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Curr%C3%ADculo-MS-V108.pdf>

- Lei n. 4.621 (Estadual) de 22 de dezembro de 2014 - Plano Estadual de Educação.
Disponível em <http://www.sed.ms.gov.br/institucional/legislacao-ms/>

- Resolução/SED N. 3.556, de 17 de janeiro de 2019. – Dispõe sobre o Regime de progressão Parcial nas etapas 
do ensino fundamental e ensino médio, nas escolas da Rede Estadual de Ensino de MS.
Disponível em <http://www.sed.ms.gov.br/institucional/legislacao-sed/>

- Resolução/SED N. 3.544, de 04 de janeiro de 2019 e suas alterações - Dispõe sobre a organização Curricular e 
o regime escolar do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas escolas da Rede Estadual de Ensino, e dá outras 
providências. 
Disponível em: http://www.sed.ms.gov.br/institucional/legislacao-sed/>

- Resolução/SED N.3.518, de 21 de novembro de 2018 e suas alterações - Regulamenta o exercício da função de 
Coordenador Pedagógico nas escolas da Rede Estadual de Ensino de mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Disponível em http://www.sed.ms.gov.br/institucional/legislacao-sed/>

- Resolução/SED N. 3.280, de 17 de maio de 2017 – Dispõe sobre o Regimento Escolar das escolas da Rede 
Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.
Disponível em <http://www.sed.ms.gov.br/institucional/legislacao-sed/>

Dicionário de Indicadores Educacionais. Disponível em:
h t t p : / / p o r t a l . i n e p . g o v . b r / d o c u m e n t s / 1 8 6 9 6 8 / 4 8 4 1 5 4 /
Dicion%C3%A1rio+de+Indicadores+Educacionais+f%C3%B3rmulas+de+c%C3%A1lculo/bf7eac55-d33b-42a7-
8d54-2d70fa4e24a3?version=1.2

- Indicadores Educacionais. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais

OBS: As habilidades de Língua Portuguesa e Matemática podem ser encontradas em livros da Educação Básica 
que tratam sobre os temas.

Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 28/2019

Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo
Órgão Produtor: Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares 
e Fazendários - DEDFAZ
O Coordenador de Avaliação de Documentos de Arquivo, designado por meio da Portaria DGPC-MS, nº 242, de 
06/05/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (DOE-MS) nº 9897, de 08/05/2019, em 
conformidade com os prazos estabelecidos na Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública 
do Estado de Mato Grosso do Sul, referente às atividades-fim, prevista no anexo I, do Decreto n° 15.168, de 25 
de fevereiro de 2019 e Decreto Estadual nº 13.665, de 25 de junho de 2013, publicado no DOE-MS nº 8.459, de 
26 de junho de 2013, no suplemento II, na Tabela de Tabela de Temporalidade de documentos das atividades-fim 
da Delegacia-Geral da Polícia Civil, prevista na resolução conjunta SAD/SEJUSP/DGPC nº 1, de 12 de agosto de 
2014, publicada no DOE-MS nº 8738, de 15 de agosto de 2014, torna público para conhecimento dos interessados 
que, a partir do 30º (trigésimo) dia subsequente à data de publicação deste Edital, a Delegacia Especializada 


