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para o exercício de função de chefia, conforme 
especifica". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, bem como nos termos do processo 
administrativo eletrônico n. 45.152/2021: 

RESOLVE 

Art. 1° Fica designada a servidora, abaixo arrolado, para o exercício da função 
relacionada na tabela seguinte: 

Nome do(a) Matrícula Função Local Designação 
Servidor(a) a partir de: 

Cristiane Maria 244.901 Coordenação/ Assessoria 
SME 01/10/2021 Ramos Gomes 348.250 li - Núcleo V 

Parágrafo único. A servidora designada pelo caput, deste artigo, deverá: promover, 
desenvolver e acompanhar as Formações Continuadas e oficinas, com professores, 
equipes pedagógicas das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação; 
Promover, desenvolver e acompanhar as Formações Continuadas e oficinas 
específicas para coordenadores pedagógicos; Coordenar área Pedagógica do 
Ensino Fundamental (1 º ao 5o ano), subsidiando o trabalho desenvolvido pelos 
coordenadores pedagógicos nas escolas; Promover, desenvolver e acompanhar 
Formações Continuadas com os coordenadores pedagógicos da rede municipal; 
Assessorar e incentivar os coordenadores pedagógicos e professores da rede 
municipal a construírem recursos pedagógicos e materiais de apoio com base na 
Proposta Curricular; Organizar e desenvolver eventos pedagógicos na rede 
municipal de ensino para valorização, socialização e integração de práticas 
pedagógicas desenvolvidas; Promover encontros de reflexões junto à Equipe 
Pedagógica dos Colégios Estaduais e Escolas Municipais, quanto a transição dos 
alunos do 5o para o 60 ano; Orientar os coordenadores pedagógicos das escolas 
sobre os registros do Livro Registro de classe; Acompanhar e articular juntos aos 
coordenadores pedagógicos das instituições, avaliações de larga escala a nível 
federal, como ANA (Avaliação Nacional da alfabetização) e Prova Brasil (IDES), bem 
como a Provinha Fazenda; Articular a elaboração, aplicação, correção, tabulação e 
devolutiva da Provinha Fazenda Rio Grande, orientando, acompanhando e 
intervindo no processo ensino aprendizagem; Realizar acompanhamentos 
específicos às instituições municipais que compõem seu núcleo de atendimento 
orientando e subsidiando quanto, ao Planejamento, Plano de trabalho Docente com 
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a metodologia dialética; Organizar planejamento, estudos e pesquisas envolvendo 
professores e coordenadores pedagógicos do núcleo o qual atende; Pesquisar, 
analisar e encaminhar textos pedagógicos às Escolas para subsidiar os grupos de 
estudos juntamente as tarefas a serem realizadas e encaminhadas à Secretaria 
Municipal de Educação SME e demais atividades correlatas. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
da data supracitada na tabela constante do artigo anterior, revogadas as disposições 
em contrário. 

Fazenda Rio Grande, 06 de outubro de 2021. 
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