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Circular N° 54/2022 

GABINETE 

PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS APMs – As 

unidades escolares receberão, via e-mail, seus respectivos Termos de Convênio para 

preenchimento, assinatura e posterior devolução física à Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

CONCURSO DE DESENHO E FOTOGRAFIA – Agradecemos e parabenizamos pelo 

engajamento de todos os participantes do 1º Concurso de Desenho e Fotografia em 

comemoração ao aniversário de Arujá, que teve como tema “Arujá que eu quero!”. Segue 

abaixo a lista de alunos/classes ganhadores(as) em cada categoria: 

 Produção Coletiva: 

Alunos do Pré B; 

Escola: EMEIA XV. 

 Desenho: 

Aluno: Miguel Soares de Campos - 1º Ano A; 

Escola: E.M Sidônia Nasser do Prado. 

 Pintura em tela: 

Heloisa Ferreira dos Santos – 4º A; 

Escola: E.M Professor Amadeu de Angelis. 

 Fotografia: 

Aluna: Ingrid Alves Fernandes – 5º C; 

Escola: E.M Sidônia Nasser do Prado. 

As informações referentes ao local, data e horário da premiação serão disponibilizadas 

via e-mail às unidades escolares dos alunos/classes vencedores(as). 
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GESTÃO DE PESSOAS 

ENTREGA DE TÍTULOS 2022/2023 – Considerando o disposto na Lei n° 2.482, de 18 de 

Abril de 2012, seguem orientações referentes à entrega de títulos para fins de pontuação 

e classificação no Processo de Atribuição de Classes/Aulas 2022/2023: 

1) Os gestores deverão divulgar amplamente o conteúdo desta circular aos profissionais 

do Quadro do Magistério, através de comunicado por escrito, no qual deverá constar a 

ciência dos interessados;  

2) Os profissionais do Quadro do Magistério poderão entregar certificados de cursos, 

conforme previsto nos artigos 71, 72 e 81 para fins de pontuação, de acordo com o 

cronograma anexo;  

2.1) O interessado deverá trazer as planilhas disponibilizadas em anexo preenchidas, em 

duas vias; 

2.2) Os títulos apresentados serão validados em momento posterior;  

2.3) No ato da entrega dos títulos, somente serão conferidos os seguintes dados: data, 

ano, carga horária e dados do profissional;  

2.4) A entrega dos títulos poderá ser realizada por terceiros, desde que o preenchimento 

das planilhas tenha sido realizado pelo interessado, com a devida assinatura, sem 

rasuras e com letra legível; 

2.5) Não será aceita, em hipótese alguma, a entrega de títulos após a data estipulada no 

cronograma; 

2.6) Para os servidores admitidos no período de 2021 a 2022 cujos títulos não foram 

entregues para fins de pontuação, estes deverão possuir data de emissão dentro do 

período compreendido entre 2018/2022 (retroatividade de cinco anos). Quanto aos 

demais servidores, somente serão aceitos os títulos emitidos em 2021 e/ou 2022;  

2.7) As cópias reprográficas dos títulos (frente e verso legíveis) deverão ser 

apresentadas juntamente com as vias originais para fins de visto/confere;  

2.8) Os títulos devem apresentar estreita relação entre o conteúdo abordado e a área de 

atuação dos profissionais da educação;  
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3) Serão validados pela SMEA e pontuados os títulos emitidos por Instituições 

Credenciadas pelo MEC (Universidades e Faculdades), Órgãos Públicos, (Secretarias de 

Educação) e entidades Educacionais, legalmente constituídas e regulamente registradas 

nos órgãos competentes (Diretorias de Ensino), que apresentarem os conteúdos da 

formação, carga horária e identificação do profissional responsável pelo curso;  

4) Os certificados apresentados em duplicidade serão desconsiderados;  

5) A Classificação Geral será publicada tendo como objetivo o Processo de Atribuição de 

Classes/Aulas dos Profissionais do Quadro do Magistério, em atendimento aos critérios 

estabelecidos na Lei n° 2.482/2012;  

6) Os gestores deverão divulgar o conteúdo desta Circular aos Profissionais do Quadro 

do Magistério que se encontram afastados (licença médica, maternidade, entre outras) 

para que esses servidores não fiquem prejudicados;  

7) Neste período, somente serão aceitos títulos para fins de pontuação alusiva ao 

Processo de Atribuição de Classes/Aulas;  

8) Os documentos deverão ser entregues no Departamento de Gestão de Pessoas, 

conforme cronograma anexo. 

 

ANEXOS 

 Cronograma de Entrega de Títulos 2022; 

 Instrução Normativa 01/2021; 

 Planilha de Títulos 2022. 

 

Arujá, 28 de junho de 2022. 

 
Professora Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 


