
 
   

 

ATA OFICIAL DA REUNIÃO REMOTA DO COMITÊ DE SELEÇÃO DO 

SUPERINTENDENTE DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 

19 de abril de 2022 
 

O Comitê de Seleção do Superintendente realizou uma reunião remota pelo Zoom no dia 19 de 

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

acesse o site: 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 do Comitê presentes: Copresidente, Pam Eddinger; copresidente, Marcus McNeill; 

Roxi Harvey; Michael O'Neill; Carline Pignato; Gene Roundtree; e Jessica Tang. 

 

Membros do Comitê ausentes: Copresidente, Lorena Lopera; e José Valenzuela. 

 

DOCUMENTOS  

 

Pauta 

Ata da reunião: 12 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. Valenzuela estiveram ausentes. O Sr. O'Neill e a Sra. Tang se 

juntaram à reunião logo após a chamada. Todos os outros membros estavam presentes. 
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A Dra. Eddinger anunciou que a reunião seria 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 afirmou que os 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 do 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 12 de abril de 2022. 

 

COMENTÁRIOS PÚBLICOS  

 

● John Mudd, advogado, testemunhou sobre a importância de avaliar adequadamente os 

candidatos.  

 

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 foi encerrada na sexta-feira, 15 de abril. O Comitê 

recebeu um total de 507 respostas. 
● A equipe do Departamento de Dados e Prestação de Contas das BPS foi programada para 

apresentar um resumo dos resultados da pesquisa ao Comitê de Seleção em 26 de abril. 

● Sessões adicionais 

○ O Comitê de Seleção realizará uma sessão de escuta privada na próxima semana com os 

líderes das escolas das BPS.  

 

○ 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 de escuta adicionais em grupos pequenos com as 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 envios de texto continuarão sendo aceitos por meio da página de 

seleção: bostonpublicschools.org/supt-search.  

● E-mail: superintendentsearch@bostonpublicschools.org 

 

Utilização do feedback 

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

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

candidatos e, em última análise, a selecionar e considerar os candidatos. 

 

Descrição do trabalho do Superintendente 

● A descrição do trabalho do Superintendente foi postada nos sites das BPS e do Comitê de 

Seleção hoje, e foi postada no site da JG Consulting ontem. 

 

A Dra. Eddinger apresentou Alton Frailey, Diretor executivo de recrutamento da JG Consulting, 

que faz parte da equipe de apoio ao processo de seleção do Superintendente das BPS. Ele foi 

acompanhado por dois membros de sua equipe: Diretora do Departamento Pessoal, Lizzy Carroll 

e Membro docente, Ricardo Carranza. 

 

O Sr. Frailey desculpou-se que o Sr. Guerra não pôde participar da reunião devido a um 

imprevisto com a família.  

Ele falou sobre a importância da participação contínua e agradeceu ao Comitê de Seleção por 

todo o trabalho de envolvimento realizado até o momento. A empresa começará a recrutar e 

avaliar os candidatos. Ele incentivou o envio de recomendações. O Sr. Frailey disse que a JG 

Consulting fornecerá atualizações semanais ao Comitê. 

 

A Dra. Eddinger disse que na reunião do Comitê de 26 de abril, a equipe do Departamento de 

Dados e Prestação de Contas das BPS apresentará um resumo dos resultados da pesquisa. Ela 

sugeriu que também nesse dia, a JG Consulting promovesse um protocolo de treinamento para o 

Comitê. O treinamento pode continuar na semana seguinte, 3 de maio. Após a conclusão do 

treinamento, o Comitê começaria a deliberar as perguntas da entrevista. Ela disse que a equipe 

trabalhará com os membros para determinar as datas das entrevistas dos candidatos. 

 

A Sra. Harvey solicitou mais informações sobre a verificação dos candidatos, principalmente no 

que se refere às experiências prévias dos candidatos com as partes interessadas da comunidade. 

O Sr. Frailey ofereceu para que sua equipe faça uma visita ao distrito de origem de alguns dos 

candidatos. 

 

A Dra. Pignato perguntou se a JG Consulting utiliza uma lista de verificação ou critérios internos 

juntamente com a descrição do trabalho para determinar quais candidatos avançarão no processo 

de seleção. Ela também perguntou se a empresa tem um sistema para se comunicar com o 

Comitê sobre candidatos específicos que não foram recomendados para consideração adicional. 

O Sr. Frailey compartilhou que sua equipe analisará atentamente a candidatura de cada candidato 

para determinar qual experiência está mais alinhada com a descrição do trabalho. Ele esclareceu 

que a empresa compartilhará todas as informações sobre todos os candidatos com o Comitê para 
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sua consideração. Ele confirmou a Dra. Pignato que incentiva recomendações específicas por 

parte do Comitê para Boston. 

 

O Sr. O'Neill falou sobre a importância da confidencialidade. Ele pediu ao Sr. Frailey para 

discutir as possíveis repercussões se a confidencialidade for infringida. O Sr. Frailey explicou 

que uma violação de confidencialidade pode comprometer o processo de seleção e causar danos 

significativos não apenas à seleção atual, mas também a seleções futuras.  

 

A Sra. Harvey perguntou sobre o benefício de realizar a apresentação dos candidatos 

pessoalmente x remotamente. O Sr. Frailey disse que o formato presencial apoia melhor a 

confidencialidade. 

 

Richard Carranza disse que prevê que haverá vários Superintendentes experientes com histórico 

de êxito que estarão interessados em Boston por sua reputação. Ele enfatizou que a 

confidencialidade deve ser mantida para proteger tanto os candidatos quanto a integridade da 

seleção. Ele também falou sobre o valor das interações pessoais com os candidatos.  

 

A Sra. Tang e o Sr. O'Neill concordaram sobre a importância das sessões presenciais.  

 

O Comitê discutiu as possíveis datas para a apresentação inicial dos candidatos, que a Dra. 

Eddinger definiu como “análise da documentação”. Após um grande debate, ela pediu à equipe 

que acompanhasse os membros após a reunião para confirmar a data. 

 

A Dra. Eddinger confirmou para a Sra. Harvey que o Comitê de Seleção continuará a se reunir 

semanalmente nas noites de terça-feira para fornecer ao público uma atualização sobre o 

processo de seleção e receber comentários públicos antes de encerrar a sessão executiva. Para 

essas reuniões, o Comitê não retornará à sessão pública. 
 

ENCERRAMENTO 

 

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

reunião às 18h40. 
 

 

Atestou: 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretária executiva  

 


