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14 de maio de 2021 
 
Caros Pais/Encarregados, 
 
Como já sabemos, o Sr. Warley Williams partilhou que vai deixar as Escolas Públicas de New Bedford a partir de 
30 de junho de 2021.  O Sr. Williams, em dois anos na Escola Intermédia Keith, teve um impacto positivo e em 
nome do distrito desejo-lhe felicidades e agradeço-lhe pelo serviço prestado à Escola Intermédia Keith. 
 
O processo abaixo descreve o que vamos fazer nas próximas semanas para selecionar o novo diretor da Escola 
Intermédia Keith.  Convidamos os pais e membros da comunidade a participarem neste processo muito 
importante. 
 
Primeiro Passo 
A posição está atualmente a ser publicitada e permanecerá publicada até ao momento em que a posição seja 
preenchida. 
 
Segundo Passo 
Será formado um painel de entrevistas que incluirá pais, professores, pessoal de apoio e administradores 
escolares e distritais de K-12. 
 
Terceiro Passo 
Os principais candidatos serão recomendados ao Superintendente para seleção e nomeação. 
 
A data-alvo para a reunião inicial do painel é o dia 26 de maio de 2021 das 3:30 - 4:30 da tarde para rever o 
processo.  No dia 27 de maio de 2021, o painel realizará entrevistas das 8:00 da manhã às 3:30 da tarde (11:30 às 
12:15 - pausa para o almoço).  Cada candidato entrevistará com o painel durante 30 a 45 minutos e completará 
uma amostra de escrita.  Os finalistas terão a oportunidade de conhecer virtualmente o pessoal e os membros da 
comunidade que se inscrevam antes de uma decisão final do Superintendente. 
 
Por favor, complete o inquérito ligado para partilhar as características que acredita que o próximo diretor deve 
possuir.  Se estiver interessado em fazer parte do painel de entrevistas, indique isso no inquérito.   
 
https://www.surveymonkey.com/r/R2WPZCJ 
 
Esperamos sinceramente que considere participar neste importante processo.  Se tiver alguma dúvida sobre o 
processo, por favor, sinta-se à vontade para contactar o Gabinete de Serviços de Capital Humano pelo telefone 
508-997-4511 extensão 14350 
 
Sinceramente, 
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