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RESOLUÇÃO nº 06, de 23 de outubro de 2015. 
 
 “Altera o Artigo 6º da Resolução SME 05, de 13 de outubro de 2015 que 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”. 
 
 Artigo 1º - Fica alterado o artigo 6º  da Res. SME 05, de 13 de outubro de 2015, que 
passa a ter a seguinte redação: 
 
 
 

Art. 6º ... 
 

III – Quanto ao tempo de Serviço no Cargo de Atuação 
a) ... 
b) No Magistério Público Oficial de Severínia: 0,002 (dois milésimos) por dia até o 

máximo de 20,00 (vinte) pontos, contados até a data de 30/06/2015. 
c) 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) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
e) ... 
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 6,00 (seis) 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. 
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- 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) ... 
i) ... 
 
 
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, alterando os itens 
do art. 6º da resolução SME 05, de 13 de outubro de 2015. 

 
 
 
 

Leonídia Aparecida Madrid Ramos 
Secretária Municipal da Educação 
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