
 
   

 

ATA OFICIAL DA REUNIÃO REMOTA DO COMITÊ DE SELEÇÃO DO 

COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 

12 de abril de 2022 
 

O Comitê de Seleção do Superintendente realizou uma reunião remota pelo Zoom no dia 12 de 

abril de 2022 às 17h. Para obter mais informações sobre qualquer um dos itens listados abaixo, 

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

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

de Boston pelo número de telefone: (617) 635-9014. 

 

PRESENÇA  

 

Membros presentes do Comitê: Copresidente Pam Eddinger; Roxi Harvey; Michael O'Neill; 

Carline Pignato; Gene Roundtree; Jessica Tang; e Jose Valenzuela. 

 

Membros ausentes do Comitê: Copresidente Lorena Lopera; e copresidente Marcus McNeill. 

 

DOCUMENTOS  

 

Pauta 

Ata da reunião: 5 de abril de 2022 

 

CHAMADA  

 

A copresidente Pam Eddinger iniciou a reunião e deu as boas-vindas a todos. A Sra. Sullivan fez 

a chamada. A Sra. Lopera e o Sr. McNeill estiveram ausentes. A Sra. Harvey chegou logo após a 

chamada. Todos os outros membros estiveram presentes. 
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A Dra. Eddinger anunciou que a reunião estava sendo transmitida ao vivo pelo Zoom. Uma 

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

Comitê de Seleção: bostonpublicschools.org/supt-search. Ela anunciou que serviços de 

interpretação simultânea estavam disponíveis em espanhol, crioulo haitiano, crioulo cabo-

verdiano, vietnamita, cantonês, mandarim, francês, árabe, somali e Língua de sinais americana 

(ASL). Os intérpretes se apresentaram e forneceram instruções no idioma nativo sobre como 

acessar a interpretação simultânea ao alterar o canal no Zoom.  

 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 

 

Aprovada - Na chamada, o Comitê aprovou por unanimidade a ata da reunião do Comitê de 

Seleção do Superintendente de 5 de abril de 2022. 

 

COMENTÁRIOS PÚBLICOS  

 

● John Mudd, advogado, pediu ao Comitê que disponibilizasse publicamente a Solicitação 

de Propostas (RFPs) da empresa de seleção de executivos. 

 

RESUMO DA DISCUSSÃO 

 

A Dra. Eddinger forneceu ao Comitê uma atualização breve sobre o processo de seleção do 

Superintendente. 

 

Envolvimento: 

 

● A pesquisa on-line do Superintendente será encerrada na sexta-feira, 15 de abril. Até o 

meio-dia de hoje (12 de abril de 2022), o Comitê recebeu 486 respostas à pesquisa. 
● Os copresidentes estão trabalhando com a equipe das BPS para agendar uma 

apresentação ao Comitê no final deste mês para apresentar o resumo e os resultados da pesquisa. 

● Sessões adicionais 

○ Os copresidentes estão trabalhando com a equipe para finalizar as datas para falarem com 

os líderes escolares.  

 

○ O Comitê espera ouvir diretamente da comunidade e das organizações da comunidade e 

criar mais oportunidades para o diálogo no idioma nativo. Os copresidentes estão trabalhando 

para agendar sessões adicionais de escuta em grupos pequenos com partes interessadas que falam 

outros idiomas das BPS e partes interessadas de vários grupos. Os copresidentes incentivam os 

grupos que desejam compartilhar feedback a convocar e organizar sua própria sessão de escuta, 

com a finalidade de enviar um memorando para o e-mail oficial do Comitê de Seleção ou 

convidar membros do Comitê de Seleção que estejam disponíveis para participar.  
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Outras formas de participação 

● Testemunhos em vídeo e envio de textos continuarão sendo aceitos por meio da página de 

seleção: bostonpublicschools.org/supt-search.  

● E-mail: superintendentsearch@bostonpublicschools.org 
 

Utilização dos comentários 

● Embora a descrição do trabalho tenha sido aprovada, o Comitê agradece o feedback 

contínuo da comunidade. Esses comentários ajudarão a moldar as perguntas da entrevista dos 

candidatos e, em última análise, a definir os candidatos a serem considerados e selecionados. 

 

Descrição do trabalho do Superintendente e empresa de seleção de executivos 

● Em 6 de abril, o Comitê Escolar de Boston aprovou por unanimidade a Descrição do 

cargo do Superintendente, conforme recomendado pelo Comitê de Seleção, e concedeu a RFP 

para uma empresa de seleção de executivos, a JG Consulting, conforme recomendado pelo 

Comitê de Avaliação da RFP. A descrição do trabalho foi compartilhada com a equipe da JG 

Consulting, que fará alterações mínimas antes da postagem.  

 

A Dra. Eddinger apresentou James Guerra, presidente e CEO da JG Consulting, que atuará como 

consultor principal para o processo de seleção e o principal ponto de contato do Comitê. O Sr. 

Guerra afirmou que sua equipe de apoio às BPS inclui a Diretora de Departamento Pessoal Lizzy 

Carroll, o Diretor administrativo Jacob Wilson, o Coordenador Andres Garcia, a Gerente de 

apoio ao cliente Amanda Sargent, e os membros do corpo docente Alton Frailey, Dr. Steve 

Flores e Richard Carranza. 

 
O Sr. O'Neill perguntou sobre a experiência da JG Consulting. O Sr. Guerra explicou que a JG 

Consulting é uma consultoria de serviço completo que realiza seleção de executivos e 

recrutamento de empresas, talentos de categoria executiva em vários níveis. A JG tem 

experiência em atender as Escolas Públicas de Boston, tendo realizado seleções anteriormente 

para o Departamento de Aprendizes de Inglês e a Escola Técnica Profissionalizante Madison 

Park. Todos os membros do corpo docente da JG serviram na educação pública, alguns como 

membros do conselho escolar em grandes centros urbanos. A empresa apoiou membros de 

distritos do Conselho Escolar de Grandes Cidades. Além disso, administra um programa nacional 

de treinamento de liderança para aspirantes a Superintendentes, além de planejamento estratégico 

e treinamento executivo. 

 

O Sr. Guerra confirmou para a Sra. Harvey que ele apoia a disponibilização pública de sua RFP. 

A Sra. Harvey perguntou sobre os processos de envolvimento e verificação da JG. O Sr. Guerra 

explicou o processo completo de verificação e avaliação de sua empresa, incluindo verificações 

de antecedentes, verificações de referências e a exigência de uma entrevista. Ele compartilhou 

que a descrição do trabalho aprovada pelo Comitê de Seleção servirá como base para o processo 

de análise. 

 

O Sr. Guerra mencionou o processo de seleção em andamento.  

● Revisar e aperfeiçoar a descrição do trabalho  

● Publicar a descrição do trabalho em várias mídias e sites, incluindo BPS, JG Consulting e 

Conselho Escolar de Grandes Cidades, entre outros. 
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● Recrutar e avaliar candidatos  

 

 

 

A Dra. Eddinger falou sobre a importância de atrair um grupo diversificado de candidatos. O Sr. 

Guerra disse que nos últimos seis anos e meio, sua empresa realizou 25 seleções de 

Superintendentes. Mais de 70% dos Superintendentes contratados eram negros e 45% mulheres. 

Ele se comprometeu a apresentar um grupo de talentos diversificado e altamente qualificado.  

 

O Sr. Guerra sugeriu manter o anúncio de emprego aberto por 3 a 4 semanas. A Dra. Eddinger 

recomendou que o Comitê mantenha a flexibilidade em relação ao prazo, dependendo de como o 

grupo de candidatos se desenvolver.  

 

O Sr. Guerra confirmou para a Sra. Tang que os membros do Comitê podem entrar em contato 

diretamente com a sua empresa par fornecer encaminhamentos e feedback. Ele disse que sua 

empresa fornecerá ao Comitê atualizações de alto nível sobre o grupo de candidatos antes de 

apresentar os candidatos para consideração. 

 

A Sra. Harvey incentivou a JG Consulting a avaliar os candidatos com as partes interessadas das 

experiências anteriores. Ela incentivou o Comitê a manter o anúncio de emprego aberto por 

quatro semanas.  

 

A Dra. Pignato perguntou sobre o recrutamento e retenção. O Sr. Guerra afirmou que o prazo 

atual das BPS é ideal para o recrutamento. Ele disse que mais de 90% dos Superintendentes 

recrutados por sua empresa ainda estão servindo em suas respectivas funções. A Dra. Pignato 

falou sobre a importância da realização de entrevistas presenciais.  

 

O Sr. Guerra confirmou para o Sr. Roundtree que o cronograma proposto é realista, uma vez que 

muitas partes do processo já foram iniciadas ou concluídas, incluindo a descrição do trabalho e o 

envolvimento das partes interessadas. O Sr. Guerra mencionou um fluxograma na página cinco 

da proposta da JG ao Comitê. 

 

O Sr. Guerra apresentou um cronograma proposto para o processo de entrevista.  

● 13 de maio: Prazo de candidatura: (provisório) 

● Semana de 16 de maio: Apresentação dos candidatos ao Comitê de Seleção em sessão 

executiva (provisório) 

● Primeira semana de junho: Primeira rodada de entrevistas remotas em dois dias 

consecutivos (uma hora por candidato) em sessão executiva (provisório) 

● Meados de junho: Segunda rodada de entrevistas presenciais com um grupo de 

candidatos em sessão executiva (provisório) 

 

A Dra. Eddinger lembrou aos membros que o Comitê de Seleção selecionará os candidatos finais 

para apresentar ao Comitê Escolar. O Comitê Escolar, então, realizará entrevistas públicas e 

votará para selecionar um candidato final para oferecer o cargo de Superintendente. 
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O Sr. O'Neill sugeriu que o Comitê considerasse adiar o prazo de candidatura para um domingo 

ou uma segunda-feira para acomodar os candidatos de última hora. Ele falou sobre o 

compromisso do Comitê com a participação e a importância de manter as vias de diálogo abertas 

para o envolvimento do público. O Sr. Guerra concordou em acomodar as solicitações do Comitê 

em todos os aspectos do processo e se ofereceu para falar com as partes interessadas, se assim o 

desejarem. 

 

 

 

Os membros do Comitê discutiram o cronograma proposto e fizeram perguntas de 

esclarecimento, todas as quais foram respondidas pelo Sr. Guerra. A Sra. Tang perguntou como a 

empresa usará o feedback obtido da comunidade. O Sr. Guerra falou sobre o valor dos 

comentários recebidos e como eles serão usados para informar a análise e a verificação dos 

candidatos, além de fornecer um roteiro para o próximo Superintendente. A Sra. Harvey falou 

sobre a importância de dedicar o tempo necessário para processar totalmente as informações para 

realizar uma seleção criteriosa. O Sr. Guerra se ofereceu para disponibilizar sua equipe para 

participar das reuniões regulares do Comitê de Seleção.   
 

ENCERRAMENTO 

 

Aprovada - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade uma moção para encerrar a 

reunião às 19h. 
 

 

Atestou: 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretária executiva  

 


