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RESOLUÇÃO nº 05, de 13 de outubro de 2015. 
 
 “Dispõe sobre o Processo de Atribuição de classes e/ou aulas do Quadro do 
Magistério, para o ano Letivo de 2016, na Rede Municipal de Ensino de Severínia”. 
 
 

Leonídia Aparecida Madrid Ramos, Secretária Municipal da Educação, de acordo  com 
o que dispõe no Capítulo XI – Seção I, artigos 50, 51 e 52 através do seu inciso I, itens a, b e c 
da Lei Complementar Municipal nº 1.929 de 02/09/2011, e conforme o disposto na Resolução 
nº 03, de 02 de outubro de 2015, e considerando: 

 
- Os princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, imparcialidade e 

transparência dos atos da administração pública; 
-  A necessidade de garantir atribuições para o exercício de cada cargo ou função e 

qualificação profissional dentro do campo de atuação específico; 
-  A importância da promoção da qualidade da Educação visando o desenvolvimento 

do ser humano nela envolvido, através do compromisso de cada um dos segmentos, RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º - O processo de atribuição de classes e/ou aulas do pessoal docente titular de 
cargo e do processo seletivo através de avaliação de prova, de títulos e tempo de experiência 
docente, do pessoal ocupante de função docente da Secretaria Municipal da Educação, 
obedecerá ao disposto nesta resolução. 
 Art. 2º - Cabe à Secretaria Municipal da Educação em sua área de competência, 
designar uma Comissão de Atribuição de Classes e/ou Aulas para coordenar, executar, 
acompanhar e supervisionar o processo que será de sua responsabilidade, em todas as etapas, 
assegurando-lhe total transparência, legalidade, igualdade de oportunidades e eficácia na 
implantação e desenvolvimento do processo. 
 Art. 3º - É atribuição da Secretaria Municipal da Educação, respeitando-se as normas 
legais, em especial a classificação dos docentes, por campo de atuação, atribuir classes e/ou 
aulas, compatibilizando as cargas horárias e turnos de funcionamento das escolas, com as 
respectivas jornadas de trabalho, viabilizando-se, inclusive, as situações de acúmulos de 
cargos. 

 
CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES 

 
 Art. 4º - O Diretor de Escola deverá convocar os docentes de sua Unidade Escolar, para 
fins de se inscreverem, por campo de atuação, para atribuição de classes e/ou aulas para 
constituição de jornada de trabalho docente e carga suplementar se titular, e para atribuição 
de classes e/ou aulas para carga horária se ocupante de função docente. 
 §1º - A inscrição do docente será única por campo de atuação no processo inicial de 
atribuição de classes e/ou aulas, com exceção nos casos de docente titular de cargo, que 
acumule no município. 
 §2º - A convocação para a inscrição de que trata o “caput” deste artigo, abrange os 
docentes titulares de cargo e ocupantes de função. 
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 $3º Em virtude da implantação do Programa Especial de Alfabetização e Letramento, o 
professor titular de cargo efetivo (Estado e Município), deverá identificar no ato da inscrição se 
deseja ministrar aulas no Ciclo I, conforme estabelece o artigo 5º, da resolução SME 03/2015 e 
nas séries iniciais do Ensino de Jovens e Adultos. 

$4º - Os professores que pretendem atuar em salas de Recursos Multifuncionais – AEE 
– Atendimento Educacional Especializado, deverão  identificar esta opção no ato da inscrição 
para a atribuição de classes.  

§5º - Os docentes que estejam afastados a qualquer título, deverão ser convocados 
formalmente para efetuar sua inscrição, pessoalmente ou através de representante legal. 
 
 

CAPÍTULO III – DA CLASSIFICAÇÃO 
 

Art. 5º - Os docentes inscritos para o processo de atribuição de classes e/ou aulas 
(Conveniados do Estado e docentes Municipais) serão classificados, com rigorosa observância 
ao campo de atuação, objeto das respectivas inscrições, na seguinte conformidade: 
 

Titulares de Cargo 
a) Conveniados do Estado; 
b) Municipais, no próprio campo de atuação. 

Parágrafo Único - Conforme estabelece o Programa Especial de Alfabetização e 
Letramento, os professores inscritos no programa terão prioridade na atribuição das classes do 
1º, 2º e 3º Anos do Ensino Fundamental e nas séries iniciais do Ensino de Jovens e Adultos. 

Art. 6º - Os Titulares de Cargo do Ensino Fundamental (Conveniados do Estado e 
Municipais) serão classificados respectivamente, na SME, observado o campo de atuação 
referente às classes e/ou aulas a serem atribuídas na seguinte conformidade: 

I – Quanto à situação funcional – Titular de Cargo 
a) Conveniados do Estado; 
b) Municipais. 
 

II – Quanto à Habilitação 
a) Na disciplina específica do cargo; 
b) Nas disciplinas não específicas da licenciatura do cargo; 
c) Em disciplinas correlatas, decorrentes da mesma licenciatura ou de outras 

licenciaturas. 
 

III – Quanto ao tempo de Serviço no Cargo de Atuação 
a) No Cargo ou na Função no Magistério Público Oficial de Severínia, no campo de 

atuação objeto da inscrição: 0,005 (cinco milésimos) por dia até o máximo de 
50,00 (cinqüenta) pontos, contados até a data  de 30/06/2015. 

b) No Magistério Público Oficial de Severínia e do Estado de São Paulo: 0,001 (um 
milésimo) por dia até o máximo de 10,00 (dez) pontos, contados até a data de 
30/06/2015. 

IV – Quanto aos Títulos: 
a) Certificado de aprovação em concurso público do cargo que é titular: 10,00 (dez) 

pontos. 
b) Certificado de aprovação em concurso público (da Secretaria Municipal da 

Educação de Severínia ou da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), 
específicos do cargo e/ou dos componentes curriculares correspondentes às 
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classes e/ou aulas a serem atribuídas: 1,00 (um ponto) por certificado até o 
máximo de 5,00 (cinco) pontos. 

c) Diploma de Curso de Pós-graduação, “Stricto Sensu”, em nível de Mestrado: 5,00 
(cinco) pontos. 

d) Diploma de Curso de Pós-graduação, “Stricto Sensu”, em nível de Doutorado: 7,00 
(sete) pontos. 

e) Certificado de conclusão em Curso de Pós-graduação em nível de Especialização 
“Lato Sensu”, específico para o campo de atuação, com duração mínima de 360 h: 
2,50 (dois inteiros e cinqüenta centésimos) pontos por certificado, até o máximo 
de 2 certificados. 

f) Certificado de cursos de formação continuada ou capacitação de professores, com 
o mínimo de 30 horas (Municipal de Severínia ou do Estado de São Paulo), no 
período de 01/07/2010 a 30/06/2015 - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de pontos 
por curso até o máximo de 7,00 (sete) pontos. 
Observações:- Os Certificados de cursos de extensão universitária, de formação 
continuada ou de capacitação de professores com mais de 30 horas (no período de 
01/07/2010 a 30/06/2015) terão os valores acrescidos em 0,25 (vinte e cinco 
centésimos) de pontos a cada 30 horas que ultrapassarem, na seguinte 
conformidade: 
1 – 60 horas – 0,50 (cinqüenta centésimos) de pontos. 
2 – 90 horas – 0,75 (setenta e cinco centésimos) de pontos. 
3 – 120 horas – 1,00 (um) ponto. 
4 – 150 horas – 1,25 (um inteiro e vinte e cinco centésimos) de pontos. 
5 – 180 horas – 1,50 (um inteiro e cinqüenta centésimos) de pontos. 
- Os certificados do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - 
PROFA, PRO- LETRAMENTO – Alfabetização e Linguagem, com duração de 180 
horas, expedidos pela UNICAMP/MEC ou Município de Severínia, e SENAC Barretos 
– Estratégias de Ensino e Aprendizagem para a Educação Fundamental, com 
duração de 180 horas, não perderão validade independente da data de sua 
realização. 
- Os certificados de curso de formação continuada e/ou extensão universitária ou 
de capacitação de professores que tiver carga superior a 180 horas não serão 
computadas o excedente para efeito de prova de títulos. 
- Os certificados de extensão universitária serão aceitos somente se forem 
emitidos por instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC. 

h) Os professores, além de participarem da classificação que trata o caput deste 
artigo, também participarão da classificação para professores alfabetizadores se 
inscritos no Programa Especial de Alfabetização e Letramento, conforme  títulos e 
pontuação estabelecida nos anexos I e II desta resolução. 

i) Os professores que pretendem atuar nas salas de Recursos Multifuncionais – AEE, 
serão classificados conforme pontuação e títulos estabelecidos nos anexos III e IV 
desta resolução. 
 

 
V – Quanto a classificação dos Titulares Municipais: 

Art. 7º - Será feita de acordo com o cargo para o qual o docente foi nomeado mediante          
concurso público, que deverá ser o mesmo do edital do concurso, como se segue: 

a) Educação Infantil: Aprovados em concurso público para Professores de Educação 
Infantil – na SME.                      
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b) Ensino Fundamental (séries iniciais) - professores com a denominação de PEB I e 
Professor - aprovados em concurso público, com tais especificações – na SME.                                                                                     

c) Ensino Fundamental (séries finais) professores com a denominação de PEB II, 
aprovados em concurso público nas respectivas disciplinas do Cargo – na SME.                                                                                                      

Art. 8º - A contagem de tempo de serviço do titular de cargo no Magistério Público, 
para fins de pontuação referente à alínea “b” do inciso III do Artigo 6º, incluirá o tempo de 
trabalho como OFA, desde que no próprio campo de atuação do docente. 

Art. 9º - O tempo de serviço do docente, prestado no exercício de Direção, Vice 
Direção, Professor Coordenador e/ou na Secretaria Municipal da Educação sem prejuízo dos 
vencimentos, será computado para todos os fins na classificação. 

Art. 10 - O certificado de aprovação em concurso público pelo qual o docente se 
aposentou, bem como o tempo de serviço prestado, até a data da aposentadoria, não serão 
computados para fins de classificação. 

Art. 11 - Na contagem de tempo de serviço de que trata o inciso III do artigo 6º serão 
utilizados os mesmos critérios e deduções que se aplicam para a concessão de adicional por 
tempo de serviço. 

Art. 12 - Na contagem de tempo de serviço é vedada a contagem de tempo 
concomitante, devendo o docente optar pelo tempo de serviço Estadual ou Municipal. 

Parágrafo Único: É considerado tempo concomitante, o tempo em que o servidor 
estiver prestando serviços, no mesmo período, ao Município e ao Estado. Para que seja 
contado o tempo o servidor ou candidato deverá apresentar Atestado de Tempo de Serviço do 
órgão Estadual, com indicação do período a que se refere.  

Art. 13 - A data limite da contagem de tempo nos termos do inciso III do artigo 6º para 
fins de classificação será até 30 de junho de 2015. 

Art. 14 - Em caso de empate de pontuação na classificação dos inscritos, o desempate 
será efetuado na seguinte ordem de prioridade: 

1º) pelo maior tempo de Magistério Público Oficial do Município de Severínia; 
2º) por encargos de família (maior número de dependentes); 

                3º) pela maior idade (data de nascimento). 
Parágrafo Único: O tempo de serviço prestado em campos de atuações distintos (PEB I ou PEB 
II) por serem passíveis de acumulação, será computado sempre separadamente para todos os 
fins. 
 

CAPÍTULO IV– DA ATRIBUIÇÃO  
 

Art. 15 - A atribuição de classes e/ou aulas no processo inicial, aos docentes inscritos e 
classificados nos distintos campos de atuação, na Secretaria Municipal da Educação, 
obedecerá a seguinte ordem: 

I – Secretaria Municipal da Educação 
1º momento – Constituição de Jornada 
-  Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) - Professores Conveniados do Estado. 

 - Professores Municipais da Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e 
finais) 

2º Momento: Atribuição de classes e/ou aulas a professores Adidos – Que serão 
removidos ex-ofício. 
 3º Momento: Atribuição de Carga Suplementar – Para Professores dos anos finais do 
Ensino Fundamental, e para professores dos anos iniciais que tenham habilitação para as 
séries finais. 
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 4º Momento: Atribuição de Classes e/ou aulas para Professores  que serão admitidos 
em caráter temporário, de acordo com a classificação obtida no Processo Seletivo. 
 Art. 16 - O professor poderá constituir sua jornada com aulas livres das disciplinas não 
específicas da licenciatura do cargo, desde que os titulares de cargo dessas disciplinas tenham 
constituído suas jornadas de trabalho docente. 
 Art. 17 - A ampliação de jornada de trabalho do PEB-II, dar-se-á exclusivamente, com 
aulas livres  da disciplina específica do cargo. 

Art. 18 - As classes de Educação Especial ou as salas de Recursos Multifuncionais de 
Atendimento Educacional Especializado – AEE – para o atendimento de alunos com deficiência, 
com carga horária semanal correspondente a jornada básica deverão ser atribuídas aos 
docentes devidamente habilitados, portadores de diploma de Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com Habilitação Específica na área de Educação Especial, conforme classificação 
específica. 

§1º: Constatada a ausência de portadores de habilitação prevista no “caput” deste 
artigo, as classes de Educação Especial e AEE poderão ser atribuídas na seguinte ordem de 
prioridade de qualificações:  

I – a portadores de Licenciatura Plena em Pedagogia com curso de Pós-graduação 
“Lato Sensu” na área de Educação Especial de no mínimo 600 horas; 

II – a portadores de Licenciatura Plena em Pedagogia com curso de Pós-graduação 
“Lato Sensu” na área de Educação Especial de no mínimo 360horas; 

III – a portadores de Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, com certificados de 
curso de especialização ou aperfeiçoamento na área de Educação Especial e AEE, de no 
mínimo 180 horas; 

IV– a alunos do último ano do curso regular da Licenciatura de que trata o “caput” 
deste artigo, observada a habilitação específica que esteja cursando. 

§2º - Esgotadas as possibilidades de atribuição nos termos do “caput” deste artigo e 
também do parágrafo anterior as classes ou as salas  de AEE poderão ser  ainda  atribuídas,   na      
seguinte conformidade: 
              I – a portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, com certificado  de 
curso de Especialização ou Aperfeiçoamento na área de Educação Especial e AEE, de no 
mínimo 120 (cento e vinte horas); 

II – a portadores de diploma de nível médio com certificado de curso na área de 
Educação Especial e AEE, de no mínimo 120 (cento e vinte) horas fornecido por 
Órgão/Instituição Especializado. 
 Art. 19 - As classes e/ou aulas atribuídas aos professores afastados estarão disponíveis 
para atribuição a partir do momento de atribuição de carga suplementar e/ou de carga horária 
para os ocupantes de função atividade, na Secretaria Municipal da Educação. 
Parágrafo Único: Quando as classes e/ou aulas em substituição citadas no “caput” deste artigo 
forem oferecidas ao OFA, e este declinar desta atribuição a sua classificação será remanejada 
para o final da lista, para futuras atribuições. 
 Art. 20 - A atribuição de aulas das séries finais do Ensino Fundamental, em nível de 
Secretaria Municipal, em quaisquer épocas de Atribuição, far-se-á inicialmente, aos inscritos 
devidamente habilitados, portadores de diploma ou certificado de Licenciatura plena, na 
disciplina a ser atribuída. 
Parágrafo 1º: Esgotadas as possibilidades de atribuição nos termos do “caput” deste artigo, as 
aulas remanescentes serão atribuídas na seguinte ordem de preferência: 
 1 – aos portadores de diploma de Licenciatura Curta, apenas nas disciplinas desta 
Licenciatura. 
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 2 – aos alunos do último ano do curso de Licenciatura Plena, somente na disciplina 
específica desta Licenciatura. 
 3 – aos alunos do penúltimo ano do curso de Licenciatura Plena, somente na disciplina 
específica desta Licenciatura. 
 4 – Aos portadores de diploma de Bacharel ou Tecnólogo de nível superior, desde que 
na área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico escolar que deverá ter no 
mínimo 160 (cento e sessenta) horas de estudos da disciplina a ser atribuída. 
Parágrafo 2º: Os acadêmicos matriculados em todos os anos de qualquer Licenciatura e que 
tenham concluído o curso de Habilitação Específica para o Magistério de Ensino Médio, 
poderão participar do processo seletivo para  Professor de Educação Básica I. 
Parágrafo 3º: Os acadêmicos matriculados até no penúltimo ano do curso de Pedagogia e que 
não possuem o curso de Habilitação Específica para o Magistério de Ensino Médio, poderão 
participar do processo seletivo. 

Art. 21 - A atribuição de aulas das séries iniciais do Ensino de Jovens e Adultos – EJA – 
far-se-á no momento em que terão formadas as salas com, no mínimo 20 alunos regularmente 
matriculados, observados os mesmos critérios de habilitação e de qualificação dos docentes. 

Art. 22 - As aulas de Ensino Religioso, facultativa aos alunos, quando existirem, serão 
atribuídas aos inscritos e habilitados em Licenciatura Plena em Filosofia, História ou em 
Ciências Sociais, nesta ordem de preferência. 

 
 

CAPÍTULO V – DA ATRIBUIÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS 
 

Art. 23 - As classes e/ou aulas de Projetos Especiais serão atribuídas prioritariamente 
aos titulares de cargo; quando atribuídas aos OFAs, além da participação na prova seletiva, o 
candidato à admissão deverá apresentar um projeto de trabalho que será analisado pela 
comissão de atribuição designada pela Secretaria Municipal da Educação. 

Parágrafo Único: As salas de RC e RCI, instituídas pela Resolução SME nº 03, de 02 de 
outubro de 2015, se não atribuídas aos professores titulares efetivos, serão destinadas aos 
professores contratados com comprovada experiência em alfabetização e através da 
apresentação de projeto especifico para atendimento aos alunos. 

Art. 24 - As Atividades Desportivas e Culturais desenvolvidas nas escolas ou nos 
projetos da Secretaria Municipal de Educação, fora do período escolar e/ou aos sábados e 
domingos serão atribuídas de acordo com o descrito no artigo anterior. 
 

CAPÍTULO VI – DA ATRIBUIÇÃO DURANTE O ANO 
 

Art. 25 - Far-se-á em nível de Secretaria Municipal da Educação na seguinte 
conformidade: 

a) Titulares de Cargo; 
b) OFAs com vínculo no Sistema Municipal de Ensino; 
c) OFAs sem vínculo no Sistema Municipal de Ensino. 
Art. 26 - A atribuição durante o ano obedecerá a classificação de acordo com o 

Capítulo III desta Resolução nº 05, de 13 de outubro de 2015. 
Art. 27 - Fica impedida a troca de classes, aulas e períodos, após o início do ano letivo, 

quando estas se tratar de atribuição de aulas em substituição para substituição. 
Art. 28 - O docente que faltar às aulas de uma mesma classe, sem motivo justo, por 

três semanas consecutivas ou cinco semanas intercaladas perderá as aulas da classe, ficando 
impedido de participar das atribuições durante o ano letivo. 
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Art. 29 - O docente em licença ou afastado, não poderá concorrer à atribuição de 
classes e/ou aulas durante o ano, exceto quando em Licença Gestante, ou afastado como 
Diretor, Vice Diretor, Professor Coordenador ou na Secretaria Municipal da Educação de 
Severínia, o qual assumirá a Classe e/ou aula, quando encerrada a licença ou afastamento. 
Parágrafo Único: Quando ocorrer acréscimo de carga horária na atribuição referida no “caput” 
deste artigo, o docente só perceberá pelo mesmo, após assumir o exercício. 

Art. 30 - Para toda e qualquer atribuição de classes e/ou aulas, durante o ano, o 
docente deverá comparecer munido da declaração atualizada, inclusive horário de HTPC, 
expedido pela Unidade Escolar, na qual tem sede de exercício e controle de freqüência, de 
total responsabilidade do Diretor, a fim de viabilizar a nova atribuição, com observância à 
compatibilidade de horários, entre eles, a de HTPC e distância entre as Unidades Escolares. 

Art. 31 - A atribuição de aulas em substituição de até 15 (quinze) dias, far-se-á, quando 
necessário, pelo Diretor da Escola da respectiva unidade escolar, aos docentes da própria 
unidade, em caráter de eventual, independente da ordem de classificação, tendo preferência 
aqueles do mesmo campo de atuação das classes e/ou aulas a serem substituídas. 

Parágrafo Único - Não sendo possível a atribuição de aulas em substituição, nos termos 
do caput deste artigo, aos docentes da própria unidade escolar, o Diretor da Escola poderá 
atribuir as referidas aulas aos docentes em exercício em outra Unidade Escolar da rede 
municipal de ensino, com preferência para aqueles do mesmo campo de atuação das classes 
e/ou aulas a serem substituídas. 

Art. 32 - Ao docente a quem foi atribuído classe e/ou aulas, e não comparecer na 
Unidade Escolar no primeiro dia útil subseqüente à atribuição perderá a classe e/ou aulas e 
ficará impedido de concorrer à nova atribuição durante o ano letivo. 

Art. 33 - Cabe ao Diretor de Escola, ouvido o Conselho de Escola, decidir pela 
permanência do docente substituto, quando ocorrer novo afastamento do substituído ou na 
liberação de classe e/ou aulas em substituição desde que: 
a – não haja prejuízo aos titulares de cargo; 
b – o intervalo entre os afastamentos seja igual ou inferior a 15 dias, ou; 
c – a interrupção tenha ocorrido durante o recesso de julho. 
 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 34 - A classificação dos OFAs será feita mediante a somatória da nota da Prova 
Seletiva com o tempo de serviço e títulos descritos no Capítulo III, desta Resolução. 

Art. 35 - A Prova Seletiva deverá ser realizada de acordo com a legislação superior em 
vigor e constará de conteúdos programáticos determinados pela Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 36 - Fica expressamente vedada a atribuição de classe e/ou aulas: 
 I – ao docente que tenha sido demitido, mediante processo administrativo disciplinar, 
nos últimos cinco anos; 
 II – ao docente que tenha desistido de classe e/ou aulas. 
 Art. 37 - A acumulação de dois Cargos ou de duas Funções docentes ou ainda de um 
cargo de Suporte Pedagógico com Cargo/Função Docente, no Sistema Municipal de Ensino de 
Severínia, poderá ser concedida desde que: 
 I – O somatório das cargas horárias não exceda 64 (sessenta e quatro) aulas; 
 II – Haja compatibilidade de horário; 
 III – Seja previamente expedido o ato decisório favorável ao acúmulo, nos termos da 
legislação em vigor. 
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Parágrafo Único: Ao titular de cargo docente é vedada a atribuição de classe e/ou aulas 
na situação de Ocupante de Função Atividade, por não haver amparo legal para tal situação. 
 Art. 38 - Compete a Secretaria Municipal da Educação, autorizar o exercício, bem como 
providenciar a admissão do candidato a quem tenha atribuído classe e/ou aulas, desde que 
apresentada toda documentação exigida legalmente. 
 Art. 39 - Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes e/ou aulas não 
terão efeito suspensivo nem retroativo, e deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias 
úteis após a ocorrência do fato motivador, dispondo a autoridade recorrida de igual prazo para 
decisão e notificação expressa ao recorrente. 
 Art. 40 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de atribuição e pela SME. 
 Art. 41 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especificamente a resolução SME nº 04, de 24 de outubro de 2013. 
 
 
 
 

Leonídia Aparecida Madrid Ramos 
Secretária Municipal da Educação 
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ANEXO I da Resolução SME 05, de 13 de outubro de 2015 
 

CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/2016 
 

PROFESSORES DO PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
 

Nome do Professor:_______________________________________________ 

Unidade Escolar: _________________________________________________ 
 

I – Títulos 
  

- Certificados de participação no PROFA – Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores (1,0 ponto).................................................................. 
 

- Certificado de Participação no PRO-LETRAMENTO: 

• Língua Portuguesa (1,0 ponto).................................................................... 

• Matemática (1,0 ponto)................................................................................ 

- Diploma ou Certificado de Pós-Graduação específico de Alfabetização: 

• Língua Portuguesa (1,0 ponto).................................................................... 

• Matemática (1,0 ponto)................................................................................ 

- Diploma ou Certificado em Psicopedagogia (1,0 ponto)...................................... 

 

- Declaração de participação na formação do PNAIC (1,0 ponto).......................... 
 

- Tempo de Atuação no Ciclo de Alfabetização no período de 01/07/2014 a 

30/06/2015 (0,05 ponto por dia)............................................................................... 
 

II – Perfil 
 
Análise pela equipe gestora e Equipe Pedagógica da SME................................... 

 

TOTAL.................................................................................................................... 

 

Severínia, _____ de ___________ de ______ 

 
 
Concordo com a contagem acima 
 
 
______________________________                                 ______________________________ 
Assinatura do Professor           Assinatura do Diretor 
 
 

__________________________ 
Equipe Pedagógica da S.M.E. 

 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 
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ANEXO II da  Resolução SME 05 de 13 de outubro de 2015 
 

ANÁLISE DE PERFIL 
 

PROFESSORES DO PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
 

Nome do Professor(a):_____________________________________________ 
Unidade Escolar: _________________________________________________ 
 
  
- É reconhecido(a) pela importância de seu trabalho em alfabetização dentro de 
sua unidade escolar. (0 a 3 pontos)...................................................................... 
 
- Possui competência e sensibilidade para o trabalho com alunos na faixa etária 
de 6 a 8 anos (0 a 3 pontos)................................................................................... 
 
- Evidencia disposição para o trabalho em contexto de diversidade (0 a 3 pontos) 
 
- Tem uma atitude de pesquisa em relação à sua atividade e investe na 
socialização desses conhecimentos com seus pares (0 a 3 pontos)...................... 
 
- Aprecia o trabalho coletivo e compartilhado (0 a 3 pontos)................................. 
 
- Tem sensibilidade para os aspectos relativos ao cuidar e educar (0 a 3 pontos). 
 
- Tem aulas criativas, dinâmicas, diferenciadas e significativas (0 a 3 pontos).... 
 
- Tem expectativas de sucesso e estimula a auto estima dos alunos (0 a 3 
pontos)..................................................................................................................... 
 
- Está apto(a) a diagnosticar, analisar e retomar ações pedagógicas visando o 
avanço dos alunos (0 a 3 pontos)............................................................................ 
 
- Planeja sempre as atividades a serem desenvolvidas (0 a 3 pontos)................... 
 
- Respeita os orientações da coordenação pedagógica(0 a 3 pontos)................... 
 
- É organizado(a) e comprometido(a) com suas tarefas docentes (0 a 3 pontos).. 
 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 



PREFEITURA MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA 
ESTADO  DE  SÃO  PAULO 

 Secretaria Municipal de Educação  
Rua Dr.Salomão Galib Tannuri, 827- Centro 

Fone: (17) 3817-1478 / 3817-1291 

E mail: educacaoseverinia@hotmail.com 

 

2 

 

- Reconhece que existe mais de uma maneira de aprender e, portanto deve 
haver maneiras diversificadas de ensinar (0 a 3 pontos)........................................ 
 
- Garante um ambiente educativo saudável e alegre, onde as crianças possam 
desenvolver-se enquanto pessoas e cidadãs (0 a 3 pontos.................................... 
 

Severínia, _____ de ___________ de ______ 
 

 
Concordo com a contagem acima 
 
 
______________________________                                 ______________________________ 
Assinatura do Professor           Assinatura do Diretor 
 
 

__________________________ 
Equipe Pedagógica da S.M.E. 

 

_______ Pontos 

_______ Pontos 
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ANEXO III da Resolução SME 05, de 13 de outubro de 2015 

 

CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/2016 
 

PROFESSORES SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (AEE) 
 

Nome do Professor:_______________________________________________ 

Unidade Escolar: _________________________________________________ 
 

I – Títulos 
  

- Habilitação específica para Educação Especial (20 pontos).............................. 

- Pós Graduação “Lato Sensu” na área Educação Especial – 600 horas (10 

pontos)..................................................................................................................... 
 

- Pós Graduação “Lato Sensu” na área Educação Especial – 360 horas (5 

pontos)..................................................................................................................... 

- Curso Especialização ou aperfeiçoamento na área de Educação Especial e 

Atendimento Educacional Especializado (A.E.E.) – 180 horas (2 pontos) por 

certificado até o máximo de (6 pontos).................................................................. 

- Curso Especialização ou aperfeiçoamento na área de Educação Especial e 

Atendimento Educacional Especializado (A.E.E.) – 120 horas (1 ponto) por 

certificado até o máximo de (4 pontos).................................................................... 

- Cursos de Formação Continuada e/ou Cursos de Extensão Universitária, na 

área de Educação Especial e/ou A.E.E., com no mínimo de 30 horas, no período 

de 01/07/2010 a 30/06/2015, (0,25 pontos a cada 30 horas) até o máximo de (2) 

pontos)............................................................................................................. 

Tempo de Atuação no A.E.E., no período de 01/07/2014 a 30/06/2015 (0,05 

pontos por dia)......................................................................................................... 
 

II – Perfil 

Análise pela equipe gestora e Equipe Pedagógica da SME de Severínia ............. 

 

TOTAL.................................................................................................................... 

 

Severínia, _____ de ___________ de ______ 

 
 
Concordo com a contagem acima 
 
 
______________________________                                 ______________________________ 
Assinatura do Professor           Assinatura do Diretor 
 
 

__________________________ 
Equipe Pedagógica da S.M.E. 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 
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ANEXO IV da Resolução SME 05, de 13 de outubro de 2015 
 

ANÁLISE DE PERFIL 
 

PROFESSORES SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (AEE) 
 

Nome do Professor(a):_____________________________________________ 

Unidade Escolar: _________________________________________________ 

  

- É reconhecido(a) pela importância de seu trabalho em Atendimento 

Educacional Especializado dentro de sua unidade escolar. (0 a 3 

pontos)..................................................................................................................... 

- Possui competência e sensibilidade para o trabalho com alunos com deficiência 

(0 3 pontos).............................................................................................................. 

- Identifica, elabora, produz e organiza serviços, recurso pedagógicos, de 

acessibilidade considerando as necessidades especificas dos alunos públicos 

alvo da Educação Especial (0 a 3 pontos)............................................................... 

- Elabora e executa o Plano de Atendimento Educacional Especializado (0 a 3 

pontos)..................................................................................................................... 

- Acompanha a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e a 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular (0 a 3 pontos)............... 

- Estabelece parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias 

e disponibilização de recursos de acessibilidade. (0 a 3 pontos)............................ 

- ensina a usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar as habilidades 

funcionais promovendo a autonomia e  a participação dos alunos (0 a 3 

pontos)..................................................................................................................... 

- Aprecia o trabalho coletivo e compartilhado.......................................................... 

- Aprecia os cursos e a formação continuada oferecida (0 a 3 

pontos).................................................................................................................... 

 

 

Severínia, _____ de ___________ de ______ 

 
 
Concordo com a contagem acima 
 
 
______________________________                                 ______________________________ 
Assinatura do Professor           Assinatura do Diretor 
 
 

__________________________ 
Equipe Pedagógica da S.M.E. 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 

_______ Pontos 


