
 

                                                                                                      

Edital de Pré-seleção para sugestão de candidatos(as) ao cargo de Secretário(a) 

Regional de Educação do CODINORP 

 

O seguinte Edital estabelece os critérios e instruções para o Processo de Pré-Seleção             

de candidatos(as) a Secretário(a) Regional de Educação a serem sugeridos ao           

Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná - CODINORP. 

  

1. Disposições Preliminares 

  

● O CODINORP é composto pelos seguintes municípios paranaenses: Cafeara,         

Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, Lupionópolis, Miraselva,        

Primeiro de Maio, Porecatu e Prado Ferreira. 

● Visando regionalizar a gestão da educação por meio do CODINORP, foi criada a                         

Aliança Regional pela Educação que tem por objetivo selecionar um(a)                   

Secretário(a) Regional de Educação que irá trabalhar conjuntamente com as                   

prefeituras para aprimorar a gestão e alcançar as metas de aprendizagem e                       

atendimento da educação municipal dos consorciados.  

● A pré-seleção do(a) Secretário(a) Regional de Educação será realizada pelo          

Vetor Brasil, organização suprapartidária e sem fins lucrativos com experiência          

na implementação de programas de recrutamento, avaliação e capacitação de          

agentes, comprometidos com a transformação do país, para ocupar posições na          

Administração Pública na função de concepção, implementação e avaliação de          

políticas públicas em órgãos e entidades públicos. 

● A participação dos(as) candidatos(as) nessa Pré-Seleção não implica        

obrigatoriedade de contratação de qualquer dos(as) candidatos(as). Fica        

reservada ao Presidente do CODINORP a decisão final sobre a contratação           

do(a) novo(a) Secretário (a) Regional de Educação, utilizando como         

embasamento para sua decisão as opiniões dos demais prefeitos consorciados. 
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● A aprovação dos(as) finalistas pelo Vetor Brasil não criará qualquer vínculo           

empregatício com o Vetor Brasil ou com as Prefeituras envolvidas. 

● É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar sua eventual          

aprovação, que será enviada exclusivamente para o e-mail cadastrado no          

momento da inscrição para o processo de pré-seleção. 

● Ao realizar e finalizar a inscrição, o(a) candidato(a) manifesta sua concordância           

com todos os termos deste Edital sobre o qual não poderá alegar            

desconhecimento. 

  

2. Cronograma 

  

Este processo de pré-seleção será composto das seguintes etapas: 

  

Etapas Período 

Inscrições para o Processo de     
Pré-Seleção 

De 10 de outubro a 
12 de novembro de 2017 

Análise curricular, Pesquisa de Crenças,     
Análise de referências profissionais dos     
candidatos (análise de experiências, perfil     
e crenças dos candidatos inscritos, tal      
como histórico acadêmico e profissional,     
confirmação da adequação à vaga e      
experiência de liderança) 

Outubro e Novembro de 2017 

Entrevista por competências + Estudo de 
Caso + Teste de Potencial de Integridade 
Resiliente 

Novembro de 2017 

Sabatina Novembro de 2017 

Banca Avaliadora Dezembro de 2017 
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Envio de lista de finalistas para o       
Presidente do CODINORP 

Dezembro de 2017 

Entrevista Final (etapa de escolha do(a)      
Secretário(a) Regional de Educação 

Dezembro de 2017 

  

  

3. Etapas 

O processo de pré-seleção consistirá em cinco etapas: 

 

3.1 Análise Curricular 

Análise da trajetória profissional para a identificação de experiências relevantes          

em posições de liderança e gestão.  

Os(As) candidatos(as) deverão ter, ao menos, 5 (cinco) anos de experiência           

profissional após o término da graduação e deverão preencher o formulário de            

inscrição com as seguintes informações: 

● Dados pessoais 

● Histórico acadêmico 

● Histórico profissional 

● Atividades Voluntárias 

● Proficiência em idiomas e outras conquistas pessoais 

Esta etapa será eliminatória. 

 

3.2 Pesquisa de Crenças e Referências profissionais 

3.2.1 Pesquisa de Crenças: Análise das motivações e valores pessoais para           
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verificação de alinhamento com os desafios enfrentados na posição. 

Os(As) candidatos(as) preencherão a Pesquisa de Crenças. O Vetor Brasil          

analisará os resultados para identificar se há compatibilidade entre os valores           

dos(as) candidatos(as) e a missão da gestão para a qual eles(elas) buscam ser             

contratados(as) e os valores do Vetor Brasil.  

3.2.2 Referências profissionais: Análise da atuação profissional para verificar         

a consistência e relevância de experiências dos(as) candidatos(as). 

Os(As) candidatos(as) deverão enviar o contato de até 2 profissionais com quem            

já trabalharam ou trabalham atualmente, incluindo necessariamente contatos de         

profissionais que foram ou são seus superiores. Os(As) profissionais indicados          

serão contatados pela equipe de avaliação para responder algumas perguntas          

sobre a atuação profissional dos(as) candidato(as). 

Os resultados e informações obtidos na Pesquisa de Crenças e Referências           

profissionais não serão eliminatórios, mas poderão ser utilizados para gerar          

questionamentos para a etapa de entrevista. 

3.3 Entrevista de Mapeamento de Competências, Estudo de Caso e Teste           

de Potencial de Integridade Resiliente 

3.3.1 Entrevista de Mapeamento de Competências: Análise de competências         

relevantes para o bom exercício da posição e verificação de compatibilidade do            

perfil dos(as) candidatos(as) ao esperado para a posição.  

Os(As) candidatos(as) participarão de entrevista online na qual deverão: i)          

apresentar suas trajetórias e experiências profissionais, acadêmicas e pessoais         

e principais conquistas, ii) indicar o momento de carreira em que estão e iii)              

explicar como ocupar a posição de Secretário(a) Regional de Educação faria           

sentido para seu desenvolvimento profissional.  
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3.3.2 Estudo de Caso: Avaliação de capacidade analítica e de resolução de            

problemas. 

Os(As) candidatos(as) deverão participar de entrevista online, na qual serão          

avaliados em sua capacidade analítica e capacidade de resolução de          

problemas.  

3.3.3 Teste de Potencial de Integridade Resiliente (PIR): Análise do nível de            

resiliência que o profissional possui quando exposto a dilemas éticos das           

organizações no exercício de suas atividades.  

 

Os(As) candidatos(as) deverão responder a um teste cuja avaliação é feita com            

o uso de ferramenta online com validação científica e análise hermenêutica (com            

base nas respostas do participante, o qual responderá em três formatos: única            

escolha, dissertativa e relato em vídeo). A análise é realizada por profissionais            

formados e com treinamento específico capacitados na metodologia PIR. 

 

A etapa de Entrevista de Mapeamento de Competências, Estudo de Caso e            

Teste de Potencial de Integridade Resiliente será eliminatória. 

 

3.7 Sabatina com a sociedade civil dos municípios do CODINORP 

Análise de conhecimentos sobre gestão em educação e acerca da rede dos            

municípios consorciados, considerando os seus desafios e potencialidades. 

Os(As) candidatos(as) deverão participar da Sabatina, que ocorrerá        

presencialmente. Nesta etapa, cidadãos e profissionais com atuação relevante na          

rede municipal de educação dos municípios membros do CODINORP, como          

diretores(as), professores(as) e pais de estudantes, questionarão os(as)        
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candidatos(as). Caberá ao Vetor Brasil convidar os sabatinadores. A Sabatina          

não será uma etapa eliminatória. 

3.8 Entrevista online com Banca Avaliadora 

Análise da adequação dos perfis dos(as) candidatos(as) ao cargo de          

Secretário(a) Regional de Educação, realizada por Banca Avaliadora composta         

por especialistas em educação, gestão pública e do terceiro setor. 

 

Os(As) candidatos(as) participarão de entrevista online na qual serão         

entrevistados(as) pelos membros da Banca Avaliadora. Esta etapa será         

eliminatória.  

 

 
4. Entrevista Final e escolha do(a) Secretário(a) Regional de Educação 

 

Os(as) candidatos(as) aprovados(as) pela Banca Avaliadora (última etapa de         

pré-seleção) serão entrevistados pelos prefeitos membros do CODINORP. O         

Presidente do CODINORP será o responsável por definir quem será o(a) profissional            

escolhido(a) para Secretário(a) Regional de Educação a partir da entrevista final,           

considerando as observações dos demais prefeitos dos municípios consorciados. 
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5. Inscrições 

  

As inscrições devem ser realizadas pelo formulário disponível no site:          

www.aliancapelaeducacao.org até o dia 12 de novembro de 2017. 

 

  

6. Resultado 

  

O resultado final será divulgado em dezembro de 2017, no site oficial do processo de               

pré-seleção: www.aliancapelaeducacao.org. 

 

 

7. Disposições Finais 

 

O processo de pré-seleção em questão tem por único objetivo a contribuição da             

entidade parceira VETOR BRASIL para a ampliação do caráter técnico, objetivo e            

impessoal de nomeação de profissionais para ocupar cargos ou funções de livre            

nomeação na Administração Pública, em conformidade com os princípios         

constitucionais da isonomia, impessoalidade e eficiência administrativa. O processo de          

pré-seleção não representa qualquer limitação ou alteração das regras e das           

prerrogativas atualmente vigentes para escolha de cargos de livre nomeação e           

exoneração.  

  

Uma vez concluídas todas as etapas do processo de pré-seleção, o Vetor Brasil             

encaminhará ao Presidente do CODINORP, uma lista com a indicação dos(as)           

profissionais recomendados(as) para a entrevista final, a qual será conduzida pelo atual            

Presidente do CODINORP e prefeitos participantes do CODINORP. Após entrevistar          

os(as) candidatos(as) finalistas, caberá ao Presidente do CODINORP, aprovar ou          
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rejeitar as indicações segundo a sua própria conveniência, sem qualquer obrigação de            

contratação dos(as) candidatos(as) sugeridos(as). 

  

Caso aprovada a indicação de um(a) dos(as) candidatos(as) selecionados(as), o atual           

Presidente do CODINORP poderá, a seu exclusivo critério, efetivar a contratação e            

nomeação do(a) profissional para o cargo de Secretário(a) Regional de Educação do            

CODINORP, sendo certo que o(a) profissional contratado(a) não terá qualquer vínculo           

de natureza legal ou institucional com a organização parceira VETOR BRASIL, e            

deverá observar e cumprir todas as determinações legais inerentes ao exercício da            

função pública. 

   

 
Eventuais alterações e atualizações a este Edital serão devidamente indicadas no site 
do processo de pré-seleção. 
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