
 
 
 
Prezada comunidade BHS, 
 
Espero que esta carta encontre você e seus entes queridos saudáveis e bem. Escrevo para anunciar o 
início do processo de busca de um diretor para a Barnstable High School. O processo dessa busca é 
descrito abaixo e pretende ser abrangente e inclusivo, com múltiplas oportunidades para contribuições.  
 
O envolvimento de alunos, famílias, educadores e funcionários ao longo do processo é bem-vindo, 
incentivado e valorizado. Existem várias oportunidades de envolvimento, incluindo contribuir para o 
desenvolvimento de um perfil de liderança, servir no comitê de entrevistas, participar de fóruns da 
comunidade com os finalistas ou participar de uma visita virtual ao local. Leia abaixo uma descrição do 
processo e oportunidades.  
 

Processo para a busca de um diretor 
 

Anunciar a vaga 
A vaga será postada a partir do dia 8 de janeiro de 2021 e vencerá dia 5 de fevereiro de 2021. A vaga 
será anunciada na plataforma online do distrito, TalentEd. Usando nossa plataforma de busca online, a 
vaga também será postada no School Spring e outras plataformas online nacionais. Além disso, a 
posição será publicada na Associação de Superintendentes Escolares de Massachusetts, na Parceria de 
Massachusetts para a Diversidade na Educação e na Atualização da Minoria Nacional. 
 
Desenvolver um perfil de liderança  
O feedback e as contribuições fornecidas pelas partes interessadas criarão um perfil de liderança. Por 
meio de uma série de grupos focais em janeiro e início de fevereiro, e uma pesquisa online, alunos, 
funcionários, pais / cuidadores poderão fornecer informações para identificar os atributos do diretor da 
Barnstable High School. O perfil de liderança ajudará o Comitê de Entrevistas a identificar os finalistas 
para o cargo.  
 
Triagem das aplicações para as qualificações exigidas  
Os recursos humanos examinarão todas as aplicações enviadas para garantir que os candidatos atendem 
às qualificações exigidas para a posição, conforme detalhado na descrição do cargo.  
 
Convocar o Comitê de Entrevistas 
Convocaremos um comitê de entrevistas de 16 indivíduos, incluindo os seguintes, 
3 pais / responsáveis da BHS: 1 selecionado pelo Conselho Escolar da BHS, 1 selecionado pelo ELPAC e 1 
selecionado pelo SEPAC 
3 funcionários da BHS: selecionados pela Associação de Professores da Barnstable (BTA) 
3 administradores da BHS: selecionados pela Organização de Administradores da Barnstable (BAO) 
3 alunos da BHS: selecionados por conselheiros escolares da BHS  
3 funcionários distritais: Diretor de Instalações, Analista de Dados e Responsabilidade e o Co-Diretor de 
Educação Especial (secundário ) 
 



O Presidente do Comitê de Entrevistas será Bill Cole, Diretor de Recursos Humanos. A BTA, BAO, 
Conselho Escolar da BHS, o BHS ELPAC e SEPAC serão responsáveis por comunicar e selecionar os 
indivíduos interessados em servir no comitê de entrevistas. A BTA e a BAO selecionarão aleatoriamente 
os membros do comitê de entrevista a partir de um grupo de voluntários. A seleção final dos 
participantes do comitê de entrevistas será enviada a Bill Cole.  
 
Neste momento, prevê-se que as reuniões decorram online, devido às restrições do COVID. A primeira 
reunião organizacional do comitê de entrevistas acontecerá no final de janeiro. Nessa reunião, será 
estabelecido um cronograma para o processo de entrevista. O objetivo do Comitê de Entrevistas é 
selecionar 2 a 3 finalistas. Depois de anunciados, os finalistas continuarão com as seguintes atividades:  
 

Fóruns da comunidade  
Os finalistas participarão de fóruns da comunidade separados para que os pais / responsáveis, 
alunos, educadores, funcionários, administradores, membros do comitê escolar e membros da 
comunidade de Barnstable possam observar e interagir com cada um dos candidatos, fazer 
perguntas e dar feedback ao Comitê de Entrevistas dos Finalistas. *Devido às restrições do 
COVID, os fóruns serão virtuais. 
 
Visitas às escolas dos finalistas 
Uma equipe de pais / responsáveis, professores, funcionários e alunos da BHS, junto com os 
administradores distritais, realizarão visitas virtuais em cada uma das escolas dos finalistas. A 
equipe de visita compartilhará seus comentários com o Comitê de Entrevistas dos Finalistas.  

 
Visita a BHS  
Cada finalista passará um dia inteiro na Barnstable High School para se reunir com alunos, 
funcionários, pais / responsáveis, chefe de departamento e administradores distritais. (Os 
Protocolos de saúde e segurança do COVID serão implementados em todas as reuniões 
presenciais ou visitas em sala de aula. As reuniões virtuais ocorrerão conforme necessário). Será 
solicitado feedback de cada indivíduo que se reuniu com os candidatos, a fim de fornecer 
informações ao Comitê de Entrevista dos Finalistas. 
 

Entrevista dos Finalistas 
As entrevistas dos finalistas ocorreram após as atividades acima. As entrevistas serão conduzidas por um 
comitê de entrevistas que inclui eu, nossa Superintendente Assistente e Diretor Executivo de Apoio ao 
Aluno e SEL, junto com o Diretor Vice-Diretor de Finanças e Diretor de Recursos Humanos da cidade. 
Como parte do processo de entrevista do finalista, a equipe de entrevista analisará o feedback dos 
fóruns da comunidade, visitas às escolas dos finalistas e as visitas a BHS. Anunciarei o(a) candidato(a) e 
entrarei em negociações de contrato com ele(a) assim que o processo for concluído.  
 
Conforme as datas são identificadas para o envolvimento do aluno, funcionários e família no processo 
de pesquisa, notificaremos nossa Comunidade BHS por e-mail e através da nossa página do Facebook do 
distrito. Além disso, continuarei a fornecer atualizações informativas à medida que avançamos no 
processo.  
 
Atenciosamente, 
Dra. Meg Mayo-Brown 
Superintendente de Escolas 
 
 


