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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 647 4/2022. 
De 13 de maio de 2022. 

SÚMULA: "Nomeia Comissionado do Poder 
Executivo Municipal, conforme especifica". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paran~, no uso 
das atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, bem com0 mos 
moldes do processo administrativo eletrônico n. 26.160/2022. 

DECRETA 

Art. 1 ° Fica nomeada para ocupar o cargo de Diretor Geral - DG - da Secretaria 
Municipal de Educação, a servidora: Teima Gonçalves; de Azevedo, inscrita no 
CPF/MF sob o n. 924.158.229-49, portadora da cédula de identidade n. 6.347.353-7 
SESP/PR, a partir de 13 de maio de 2022. 

Parágrafo único. A servidora nomeado pelo caput, deste artigo, deverá 
Acompanhar a equipe multidisciplinar de modo que se efetive o acompanhamento : 
nas escolas, como foco no ensino e aprendizagem dos alunos; Monitorar · o 
planejamento, execução e avaliação das formações continuadas; Coordenar as 
questões pedagógicas inerentes e decorrentes do processo formativo; Acompanhar 
o processo de ensino (tomadores) e aprendizagem (formandos); Monitorar a 
disponibilização de materiais e equipamentos para planejamento, execução e 
avaliação dos programas de formação; Monitorar a atualização de c0nteúdos, 
manuais e documentação de suporte à formação, Coordenar as reunião com a 
direção de formação, coordenadores e formadores; Assessorar em estratégias que 
contribuam para cumprir os objetivos operacionais da SME; Acompanhar as 
condições para o desenvolvimento das atividades programadas no calendário 
escolar; Monitorar e Acompanhar alterações Pedagógicas a partir dos resultados da 
avaliação; Acompanha sobre disponibilidade de recursos materiais. 

' 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
da data supracitada no artigo anterior, revogadas as disposições em contrário. 

Fazenda Rio Grande, 13 de maio de 2022. 
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