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PORTARIA GP No 54/2018

Cocal de Telha-PI, 09 de juiho de 2018.
"Dispoe sobre a convocaçdo dos profissionais da rede
páblica municipal de ensino paraparticiparem de curso
sobre a "FORMACAO DO CURRICULO A LUZ DA
BNCC" e dd oufrasprovidências."

A PREFEFA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI, ANA CELIA DA
COSTA E SIL VA, no uso das atnbuicöes que the conferem a Lei Orgãrnca Municipal e
CONSIDERANDO que a disponibffizacäo de cursos torna os profissionais mais capacitados

sobre todos os aspectos pedagógicos, de forma a propor estratégias corn a finalidade de sanar
dificuldades e instalar rnudanças em toda a cornunidade escolar;
CONSIDERANDO a haimonia corn as concepcöes contemporâneas da Educaçäo, o Mumcipio

do Cocal do Teiha/PI busca promover cursos pam seus profissionais, capacitando-o a utilizar
seus conhecimentos em prol da construco de uma sociedade mais justa e consciente;
CONSIDERANDO a necessidade da adniinistraçAo ofertar cursos de capacitacAo para os

professores da rede piiblica municipal, de forma a garantir a eficiência dos serviços prestados a
populaçâo local;
CONSIDERANDO o dever dos servidores municipais pela constante busca de aprendizado e

aperfeicoamento;
RESOLVE:
Art. 1° - CONVOCAR os profissionais da rede püblica municipal de ensino para participarem
de curso sobre a "FORMAcAO DO CURRICULO A LUZ DA BNCC" que oconerá nos

dias 16 a 20 de junho, no horatio de 07:00h as 11:00h e das 13:00h as 17:00h, na Escola
Municipal Anisio Teodoro da Silva.
Art. 21 - 0 curso acima mencionado não contabilizará como horário pedagógico, porém valerá

corno reposicâo dos dias de grevo.
Art. 31 - Esta Portaria enira em vigor na data de sua publicaçAo.
PubJique -se e Cunipra-se.

Gabinete da ExcelentIssima Senhora Prefeita Municipal de Coca! do Tetha, Estado do Piaui, aos
09 (nove) dias do mês de jutho do ano do dois mil e dezoito (2018).
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Numerada e publicada a presonto Portaria aos 09 (novo) dias do mês do juiho do ano de dois mil
e dezoito (2018).
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