
 
   

 

ATAS OFICIAIS DA REUNIÃO REMOTA DO COMITÊ DE BUSCA POR 

SUPERINTENDENTE – COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 

10 de maio de 2022 
 

O Comitê de Busca por Superintendente do Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião 

remota no Zoom no dia 10 de maio de 2022 às 17h30. Para mais informações sobre os itens 

abaixo, acesse www.bostonpublicschools.org/supt-search, envie e-mail para 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org ou ligue para o Gabinete do Comitê Escolar de 

Boston em (617) 635-9014. 

 

PRESENÇA  

 

Membros do Comitê presentes: Copresidente Pam Eddinger; Copresidente Marcus McNeill; 

Roxi Harvey; Michael O'Neill; Carline Pignato; Jessica Tang; e José Valenzuela. 

  

Membros do Comitê ausentes: Co-presidente Lorena Lopera; e Gene Roundtree (juntou-se à 

sessão executiva em andamento). 

 

DOCUMENTOS  

Pauta 

Atas da reunião:3 de maio de 2022 

 

ABERTURA  

 

A Copresidente Pam Eddinger iniciou a reunião e agradeceu à presença de todos. A Sra. Sullivan 

fez a chamada. A Sra. Lopera e o Sr. Roundtreeestavam ausentes (o Sr. Roundtree juntou-se à 

sessão executiva em andamento). O Sr. O'Neill juntou-se à sessão pública logo após a chamada. 

Todos os outros membros estavam presentes. 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15871691
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Minutes_%2005%2003%202022%20Updated.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Minutes_%2005%2003%202022%20Updated.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Minutes_%2005%2003%202022%20Updated.docx.pdf
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A Dra. Eddinger anunciou que a reunião estava sendo transmitida ao vivo no Zoom. Uma 

gravação em vídeo da reunião será retransmitida na Boston City TV e postada na página do 

Comitê de Busca: bostonpublicschools.org/supt-search. Ela anunciou que os serviços de tradução 

simultânea estavam disponíveis em espanhol. O intérprete de espanhol deu instruções no seu 

idioma nativo sobre como acessar a tradução simultânea ao alterar o canal do Zoom.  

 

APROVAÇÃO DE ATAS DE REUNIÃO 

 

A Dra. Eddinger confirmou para a Sra. Tang que as atas da reunião de 3 de maio de 2022 

incluiriam uma anotação de que as sessões de audiência em crioulo haitiano e cantonês estão em 

processo de reagendamento. 

 

Aprovado – Nominalmente, o Comitê aprovou por unanimidade a ata da reunião do Comitê de 

Busca por Superintendente do dia 3 de maio de 2022, conforme apresentada. 

 

COMENTÁRIOS DO PÚBLICO GERAL  

 

Nenhum. 

 

RESUMO DA DISCUSSÃO 

 

Atualização de engajamento – A Dra. Eddinger forneceu uma breve atualização sobre o 

processo de Busca por Superintendente. A descrição da vaga é amplamente divulgada e a 

Consultoria JG está recrutando ativamente. A vaga será postado até sexta-feira, 13 de maio. Na 

semana passada e nesta semana, o Comitê de Busca se uniu em parceria com o Gabinete do 

Prefeito para realizar sessões de audiência adicionais em cinco outros idiomas das BPS. As 

sessões são abertas ao público e terão interpretação ao vivo. Os links do Zoom para a sessão de 

audiência em idiomas adicionais estão disponívels no site da Cidade de Boston e no site do 

Comitê de Busca: bostonpublicschools.org/supt-search 

 

● Segunda-feira, 02/05, das 15h00 às 16h00 (crioulo cabo-verdiano)  
● Terça-feira, 03/05, das 16h00 às 17h00 (vietnamita) 
● Quarta-feira, 04/05, das 15h00 às 16:00 (mandarim)  
● *Reagendamento: Crioulo haitiano – estamos tentando encontrar um horário que 

funcione melhor para a comunidade 
● *Reagendamento: Cantonês – estamos tentando encontrar um horário que funcione 

melhor para a comunidade 

Os funcionários enviaram os folhetos e as informações da sessão por e-mail para várias 

organizações comunitárias e também os compartilharam nas redes sociais, pedindo aos 

vereadores, membros do Comitê de Busca, Gabinete de Serviços de Vizinhança da Cidade, 

Gabinete do Prefeito e as Escolas Públicas de Boston para ajudar no compartilhamento de 

postagens de redes sociais. Eles também incluíram informações em boletins comunitários. 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.boston.gov/searching-new-boston-public-schools-superintendent%23public-listening-sessions
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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O Comitê continua incentivando os grupos que desejam compartilhar feedback a organizar a sua 

própria sessão de audiência e enviar um memorando resumindo para o e-mail oficial do Comitê 

de Busca ou convidar membros do Comitê de Busca que estejam disponíveis para participar e 

ouvir. Testemunhos em vídeo e envios de texto ainda estão sendo aceitos por meio da página de 

busca bostonpublicschools.org/supt-search ou via e-mail: 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org. O Comitê agradece o feedback contínuo da 

comunidade. Esse feedback ajudará o Comitê a moldar as perguntas e os elementos da entrevista 

para a seleção de candidatos. A Dra. Eddginger está ansiosa para reunir essas informações para 

que o novo Superintendente informe seu planejamento de trabalho. 

 

ADICIONAR À SESSÃO EXECUTIVA 

 

Aprovado – Às 17h45, o Comitê aprovou por unanimidade uma moção, nominalmente, para 

adiar a sessão executiva para considerar ou entrevistar candidatos a emprego ou indicação por 

um comitê de triagem preliminar. A Dra. Eddinger anunciou que realizar esta discussão em uma 

reunião aberta poderia ter um efeito prejudicial na obtenção de candidatos qualificados. Ela disse 

que o Comitê não retornará à sessão pública. 

 

Testemunha: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretária executiva  

 
 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org

