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EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO DAS ESCOLAS DA CAPITAL  
DO ESTADO DO AMAZONAS PARA IMPLANTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO  

DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2008 
 

27 de fevereiro de 2012 
 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO 
 

R E S O L V E: 
  

TORNAR PÚBLICA a realização de seleção de escolas da rede estadual de ensino da capital para a 
implantação e certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008, mediante as 
condições estabelecidas neste edital. 
 
1. INSTRUÇÕES 
 
1.1. Poderão participar da seleção somente as escolas da rede de ensino da capital pertencentes 
à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC em qualquer modalidade de 
ensino.  
 
1.2. O processo de seleção de que trata este edital, atenderá o programa “ISO nas Escolas”, 
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC.  

 
1.3. O programa “ISO nas Escolas” corresponde à implantação e certificação de escolas no 
Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008. 

 
1.4. A implantação e certificação da escola no sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008 
visa a melhoria dos serviços prestados, o aumento da produtividade e eficiência das áreas 
administrativas e técnicas, aproveitamento de recursos, otimização do trâmite interno, implantação 
de boas práticas administrativas com o intuito de manter os clientes internos e externos satisfeitos. 

 
1.5. Serão selecionadas até 20 (vinte) escolas da capital para participarem do programa “ISO 
nas Escolas”. 
 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Para que sua escola participe do processo de seleção de escolas para o programa “ISO nas 
Escolas”, o gestor deve inscrever a escola no processo de seleção através do formulário 
disponibilizado no endereço eletrônico www.centrodemidias.am.gov.br/iso/ no período de 5 de 
março de 2012 a 9 de março de 2012. 

 
Parágrafo Único: o formulário de inscrição a ser disponibilizado requisitará os dados 
constantes no Anexo I deste edital. 

 
2.2. O gestor deve prover corretamente todos os dados solicitados no formulário de inscrição. 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO 

 

2 

 

 
2.3. O gestor deve imprimir, datar e assinar o formulário de inscrição preenchido e encaminhar à 
Assessoria Estratégica alocada no Departamento de Infraestrutura da SEDUC até 13 de março de 
2012. 
 
2.4. O gestor deve atender a eventuais pedidos futuros de documentação da Secretaria de 
Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC, setor de Assessoria Estratégica alocada no 
DEINFRA. 

 
2.5. A escola candidata cujo formulário de inscrição estiver incompleto ou com erros será 
desclassificada. 

 
2.6. O resultado das inscrições do processo seletivo será divulgado na web site da Secretaria de 
Educação e Qualidade de Ensino: www.seduc.am.gov.br. 
 
 
3. REQUISITOS MÍNIMOS  

 
3.1. A escola deve estar com a prestação de contas de recursos estaduais e federais em 
condição regular, atestada pelo Departamento de Gestão Escolar da Seduc. 
 
3.2. A escola deve realizar suas atividades em prédio próprio da Seduc.  

 
 Parágrafo único: não serão aceitas escolas que estiverem ocupando temporariamente 

edifícios de outras escolas de imóveis locados. 
 
 
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
4.1. O processo de seleção de que trata este edital compreende três fases, todas de caráter 
eliminatório e classificatório, sendo:  

4.1.1. Primeira fase – Verificação do atendimento aos requisitos avaliados pela Norma da ISO 
9001:2008, publicada pela ABNT e informados no processo de inscrição. 

4.1.2. Segunda fase – Visita técnica para diagnóstico e classificação das escolas aprovadas na 
primeira fase.  

 
4.2. DA PRIMEIRA FASE 

4.2.1. O formulário de inscrição solicita dados das seguintes áreas: Infraestrutura física; Gestão 
escolar; Gestão de documentação e arquivos; e Gestão estratégica. 

4.2.2. Na área de Infraestrutura física, será avaliado se a escola dispõe de laboratórios, 
refeitório,  acessibilidade para deficientes físicos e biblioteca. 

4.2.3. Na área de Gestão de documentos e arquivos, será avaliada identificação e organização 
dos documentos de arquivo ativo e inativo. 

4.2.4. Na área de Gestão estratégica, será avaliado se a escola dispõe de política, missão, 
valores, objetivos e indicadores de acompanhamento de resultados. 

4.2.5. Na área de Gestão escolar, será avaliada a qualidade do serviço prestado pela escola e a 
satisfação dos clientes internos e externos. 
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4.2.6. As escolas serão classificadas de acordo com a maturidade de sua Gestão da Qualidade e o 
atendimento de requisitos previstos na Norma NBR ISO 9001:2008.  

4.2.7. Serão aprovadas nesta etapa até 30 (trinta) escolas para participarem da segunda fase 
deste processo seletivo. 

4.2.8. O resultado desta fase processo seletivo será divulgado na web site da Secretaria de 
Educação e Qualidade de Ensino: www.seduc.am.gov.br. 

 
4.3. DA SEGUNDA FASE 

4.3.1. As escolas classificadas na fase anterior receberão uma visita técnica in loco da Assessoria 
Estratégica da SEDUC para a avaliação do atendimento aos requisitos da Norma NBR ISO 
9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade e confirmação dos dados preenchidos no 
formulário de inscrição.  

4.3.2. As escolas serão classificadas de acordo com a maturidade de sua Gestão da Qualidade e o 
atendimento de requisitos previstos na Norma NBR ISO 9001:2008.  

4.3.3. A verificação de informações divergentes entre o informado e o constatado caracterizará 
não atendimento ao correto preenchimento do formulário de inscrição, resultando em 
desclassificação da escola.  

4.3.4. Dentre os itens de atendimento mínimo aos requisitos da norma será avaliada (i) 
Manutenção da infraestrutura no que diz respeito a: conservação do prédio, pintura, rede 
elétrica, rede hidráulica, portas, janelas, grades, identificação das áreas, setores e 
arquivos, limpeza interna e externa; (ii) Organização da infraestrutura nos serviços 
fornecidos aos alunos como laboratório de informática, ciências, biblioteca, briquedoteca, 
banheiros de alunos e administrativo, refeitório, cozinha, área de lazer, organização e 
sistemática de gestão própria do arquivo ativo e inativo. 

 
 
5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
 
5.1. O prazo para divulgação do resultado será até o dia 23 de março de 2012. 
 
5.2. O resultado das escolas selecionadas para participar do programa “ISO nas escolas” será 
informado em ordem alfabética e não informará a ordem classificatória das escolas. 

 
5.3. O resultado das escolas em lista de espera para participar do programa “ISO nas escolas” 
informará a ordem classificatória das escolas. 

 
5.4. O resultado das escolas selecionadas para participar do programa “ISO nas escolas” será 
divulgado no site oficial da SEDUC no endereço eletrônico www.seduc.am.gov.br e no Diário Oficial 
do Estado. Este resultado não será informado pessoalmente na SEDUC, por telefone ou por e-mail. 
 
5.5. Os gestores das escolas selecionadas deverão assinar até 6 de abril de 2012 o Termo de 
Comprometimento junto à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC para 
que a participação de sua escola seja efetivada no programa “ISO nas escolas”. 
 
5.6. Caso a escola não assine o Termo de Comprometimento ou desista da participação no 
programa “ISO nas escolas”, a SEDUC divulgará até 13 de abril de 2012 as escolas classificadas na 
lista de espera que passarão a participar do programa “ISO nas escolas”. 
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6. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROGRAMA  
 
6.1. A consultoria para implantação da Gestão da Qualidade de acordo com a norma da ISO 
9001:2008 dará apoio às escolas selecionadas durante o período de 12 (doze) meses, entretanto as 
escolas devem se adequar para que as auditorias tenham início a partir do mês de outubro de 2012. 
 
6.2. O contrato da SEDUC com a instituição certificadora terá a duração de 3 (três) anos e 
incluirá as auditoria de certificação e auditorias de manutenção semestral. 
 
 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
7.1. Todas as comunicações referentes ao processo seletivo, lista de classificados, locais, datas e 
horários de visitas serão divulgadas no endereço eletrônico www.seduc.am.gov.br. 
 
7.2. Não será fornecido para as escolas classificadas comprovante de classificação neste 
processo de seleção, valendo para esse fim, a lista de classificação divulgada no endereço eletrônico 
www.seduc.am.gov.br. 

 

7.3. Não será fornecido para as escolas relatório de resultados de participação neste processo 
seletivo. 

 
7.4. O programa “ISO nas escolas” proporcionará a participação de até 20 (vinte) escolas da 
rede de ensino estadual na capital do Estado do Amazonas. Caso não haja vinte escolas inscritas e 
aprovadas nas duas fases deste processo de seleção, o programa contará com a participação de 
menor número de escolas. 

 
7.5. O endereço de correio eletrônico iso@seduc.am.gov.br é o meio oficial para entrar em 
contato com a equipe da Assessoria Estratégica responsável pelo programa “ISO nas escolas”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM 
Secretário de Estado de Educação e  

Qualidade de Ensino 
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ANEXO I – Formulário de inscrição a ser disponibilizado na inscrição do 
processo de seleção de escolas para implantação e certificação na ISO 9001 

 
DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO 
 
1.  Nº de caixas de arquivo inativo: (     ) 
 
2.  Os documentos dos arquivos ativos e inativos estão devidamente identificados e organizados?  
 

(     ) Os arquivos estão identificados e organizados em sua totalidade 
(     ) Os arquivos estão identificados e organizados parcialmente 
(     ) Os arquivos não estão identificados e organizados 

 
3.  Nº de Copiadora/ scanner:  (      ) 
 
 
GESTÃO ESTRATÉGICA 
 
1.  Como a escola define suas estratégias de melhorias na gestão? Já tem definida: 
 

a. Política?    Sim (     )     Não (     ) 
 

b. Missão?    Sim (     )     Não (     )  
 

c. Valores?    Sim (     )     Não (     ) 
 

d. Objetivos?  Sim (     )     Não (     ) 
 

e. Indicadores?   Sim (     )     Não (     ) 
 
GESTÃO ESCOLAR 
 
1.  Como é o relacionamento da escola com os seguintes entes da comunidade? 
 

a. Alunos  
(     ) Muito bom  
(     ) Regular 
(     ) Não existente ou pouco freqüente 

 
b. Pais  

(     ) Muito bom 
(     ) Regular 
(     ) Não existente ou pouco freqüente 

 
c. Professores  

(     ) Muito bom 
(     ) Regular 
(     ) Não existente ou pouco freqüente 
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d. Assistentes Administrativos  

(     ) Muito bom 
(     ) Regular 
(     ) Não existente ou pouco freqüente 

 
e.  Auxiliar de Serviços Gerais  

  (     ) Muito bom 
(     ) Regular 
(     ) Não existente ou pouco freqüente 

 
f. Merendeiros  

  (     ) Muito bom 
(     ) Regular 
(     ) Não existente ou pouco freqüente 

 
2. Quantas reuniões com pais a escola realizou em 2011?  
 

Máximo permitido: 4 dígitos.  (     ) 
   

3. A escola desenvolve painel de gestão escolar?  
 

(     ) Sim   (     ) Não 
 

4. Descreva brevemente as ferramentas utilizadas pela escola para comunicação o público interno e 
externo.  
Máximo permitido: 256 caracteres.    Atualmente utilizado: 0 caracteres. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Como a comunidade percebe os serviços prestados pela escola? 
 

a. Qualidade da aula  
 

(     ) A escola não realiza pesquisas sobre este item. 
(     ) A percepção da comunidade é de que a qualidade da aula está abaixo do       
esperado. 
(     ) A percepção da comunidade é de que a qualidade da aula está dentro do esperado. 
(    )  A percepção da comunidade é de que a qualidade da aula está acima do esperado. 
 
 
 
 
 
 

b. Qualidade da merenda  
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(     ) A escola não realiza pesquisas sobre este item. 

 
(     ) A percepção da comunidade é de que a qualidade da merenda está abaixo do 

esperado. 
(      ) A percepção da comunidade é de que a qualidade da merenda está dentro do 

esperado. 
(      ) A percepção da comunidade é de que a qualidade da merenda está acima do 

esperado. 
 

c. Qualidade da biblioteca  
 

(      ) A escola não dispõe de biblioteca. 
(      ) A escola não realiza pesquisas sobre este item. 
(      ) A percepção da comunidade é de que a qualidade da biblioteca está abaixo do 

esperado. 
(      ) A percepção da comunidade é de que a qualidade da biblioteca está dentro do 

esperado. 
(      ) A percepção da comunidade é de que a qualidade da biblioteca está acima do 

esperado. 
 

6. Os professores fazem planejamento de aula?  
 

(      ) Todos 
(      ) A maior parte 
(      ) A menor parte 
(      ) Nenhum 

 
7. Os professores preenchem os diários de classe e entregam no prazo acordado?  
 

(      ) Todos 
(      ) A maior parte 
(      ) A menor parte 
(      ) Nenhum 
 

8. A escola estabelece metas de melhoria de trabalho com os alunos? Em caso positivo, explique 
brevemente como é feito.  
Máximo permitido: 256 caracteres.    Atualmente utilizado: 0 caracteres. 
 
  (       ) Sim    (       ) Não 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
9. As atribuições de trabalho e responsabilidades de cada profissional da escola estão definidas e são de 
conhecimento de todos?  
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(      ) Não estão definidas. 
(      ) Estão definidas, mas nem todos conhecem. 
(      ) Estão definidas, todos conhecem suas próprias atribuições, mas não conhecem as de 

seus colegas. 
  (      ) Estão definidas, todos conhecem suas próprias atribuições e também conhecem as 
de seus colegas. 

 
10. Como a escola trata as reclamações recebidas da comunidade? 
 

a.  Mantém registro?  
 

(       ) Em todos os casos 
(       ) Na maioria dos casos 
(       ) Na minoria dos casos 
(       ) Nunca 
 

b.  Acompanha a evolução da reclamação até a sua resolução?  
 

(       ) Em todos os casos 
(       ) Na maioria dos casos 
(       ) Na minoria dos casos 
(       ) Nunca 
 

c.  Entra em contato com o reclamante para prestar contas do andamento da 
reclamação?  
 

(       ) Em todos os casos 
(       ) Na maioria dos casos 
(       ) Na minoria dos casos 
(       ) Nunca 
 

11. A escola já recebeu premiações e reconhecimentos municipais, estaduais, federais ou internacionais? 
Liste de forma resumida abaixo.  

Máximo permitido: 256 caracteres.    Atualmente utilizado: 0 caracteres. 
 

(     ) Sim    (      ) Não 
 

 
INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 
1. Informar o número de ambientes da escola: 
 

a) Refeitório  
  Máximo permitido: 4 dígitos.   (      ) 
  
 

b) Auditório  
  Máximo permitido: 4 dígitos.   (      ) 
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c) Quadra ou campo  
Máximo permitido: 4 dígitos.   (      ) 

 
d) Depósito (merenda, material de limpeza, etc.)  

  Máximo permitido: 4 dígitos.   (      ) 
 

e) Salas de aula  
Máximo permitido: 4 dígitos.   (      ) 

     
f) Laboratórios  

  Máximo permitido: 4 dígitos.   (      ) 
     

g) Biblioteca  
  Máximo permitido: 4 dígitos.   (      ) 
     

h) Brinquedoteca  
Máximo permitido: 4 dígitos.   (      ) 

     
i) Demais ambientes  
Máximo permitido: 4 dígitos.   (      ) 

     
2. A escola dispõe de acessibilidade para deficientes físicos (por exemplo: rampas, elevador, piso 
antiderrapante, piso tátil, banheiro adequado)?  
 

(     ) A escola está totalmente adequada. 
(     ) A escola está parcialmente adequada. 
(     ) A escola não está adequada. 

 


