02/10/2018
Tira dúvidas - Concurso Interno de Remoção por Títulos e Permuta - Servidores Com. SME nº 12/2018

Nº de ordem

Tipo de Dúvida

1

CASE

2

CASE

3

Validade de Certificados

4

Validade de Certificados

Dúvida

Resposta

O servidor que usufruiu a licença do artigo 100 e compensou as horas,
Não háverá perdas na pontuação, pois o servidor compensou as horas.
sofrerá perdas na pontuação no campo I da Ficha - CASE?
ADE com 2 faltas ABONADAS, sendo 1 do dia e outra de 50% do período.
Ao preencher a ficha CASE, Conforme Resolução 25/2018, desconto o dia Como houve o abono não haverá qualquer penalidade ou desconto de dias na
no campo 1, porém não faço a punição no campo II, pois não houve contagem de pontos para o CASE.
desconto financeiro?
01 - Tendo em vista que possui os registros necessários, os certificados do
01 - Certificados do DAE 2017 e 2018 para os ADE's (10h e 8h) poderão ser
DAE são aceitos (§ 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME 25/2018).
validados?
02 - Cerfiticado do Boa Energia nas Escolas - 30h - em horário de trabalho
02 - Certificado Boa Energia nas Escolas é aceito (§ 4º e § 5º do artigo 2º da
valerá para os ADE's e outros.
Resolução SME 25/2018).
Consultei no MEC e não encontrei. Validade do certificado de 4h curso
Não vale pois a instituição não atende os requisitos dos § 4º e § 5º do artigo 2º
Autismo - ASG. (Certificado de participação no programa de capacitação
da Resolução SME 25/2018.
a distância - Insituição Fácil Aprender)

5

Validade de Certificados

1.Parte diversificada do histórico conta como curso técnico em nível médio 01 - Poderá ser aceito nos termos do item 11 do anexo I da Resolução SME
em qualquer área de atuação com no mínimo 800 h. No caso seriam 2 25/2018 somente se não foi utilizado como requisito para ingresso.
cursos contabilidade e eletricidade básica?
02 - Não será considerado, pois não está expresso no certificado o período de
2. Certificado da FGV pode ser considerado?
realização do curso, somente a data de expedição. Anexo I, Res. SME 25/2018.

6

Validade de Certificados

Preciso saber se cursos anexos relacionados valem para contagem de Não valem, pois a instituição não atende os requisitos dos § 4º e § 5º do artigo
2º da Resolução SME 25/2018.
pontos (Certificados emitidos pela Instituição Estratégia Concursos)

7

Validade de Certificados

No cargo de ADE certificado do SEBRAE - no curso INICIANDO UM
Não vale, pois a instituição não atende os requisitos dos § 4º e § 5º do artigo 2º
PEQUENO GRANDE NEGÓCIO- 30H - MICROEMPREENDEDOR
da Resolução SME 25/2018.
INDIVIDUAL- MEI-5H E NEGOCIAR NO CAMPO - conta para pontuação?

8

Validade de Certificados

O curso se enquadra em alguma pontuação? (Bacharel em Serviço Social O certificado se enquadra no item 8 do anexo I da Resolução SME 25/2018:
"outras graduações".
emitido pela Universidade Braz Cubas)

9

CASE

O curso da FGV apresentado não possuiu as datas do período de realização Não será considerado, pois não está expresso no certificado o período de
somente a data de expedição, em contato a secretaria da instituição como realização do curso somente a data de expedição. Anexo I, Resolução SME
resposta foi dito que não há registro do período de realização. Pode aceitar? 25/2018.

10

Validade de Certificados

Cursos oferecidos pelo TRADEF (Trabalho de apoio ao deficiente) e pela
Não. Não atende os requisitos dos § 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME
Escola Universo Libras EIRELI-ME são válidos? Há algum Ato da secretária
25/2018.
para aceitar estes cursos?
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Nº de ordem

Tipo de Dúvida

Dúvida

Resposta

11

Validade de outros documentos

Certificado de colação de grau em bacharel em ciências jurídicas é
computado em qual critério de pontuação? outras graduações(08), ou
bacharelado(04) . trata-se de ADE. A funcionária apresentou protocolo de
solicitação do diploma e histórico.

12

Validade de Certificados

Os servidores me informaram que o certificado do Selo Cozinha Nota 10
valeria ponto para o CASE. Esta informação procede?

Não. Não há registro da carga horária, Inciso V, §5º do artigo 2ºda Resolução
SME 25/2018 e, não consta no regulamento do concurso Cozinha Nota 10.

13

Validade de Certificados

Curso de microbiologia dos alimentos é valido para o cargo de ADI

14

Validade de Certificados

Cursos desta instituição são válidos (Instituição Unintese)

15

Validade de Certificados

Instituto Musical Mogi das Cruzes é válido ADI?

Sim. Seguir as disposições da Resolução SME 25/2018.
Não. Não atende os requisitos dos § 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME
25/2018.
Não. Não atende os requisitos dos § 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME
25/2018.

16

CASE

17

Validade de Certificados

18

CASE

19

Validade de Certificados

Não atende Inciso I b, §5º, artigo 2º da Resolução SME 25/2018.

Servidora esteve presente em um período e recebeu falta injustificada por
esquecer de fazer o requerimento no outro período do mesmo dia. Essa falta
Sim, Item I, §2, artigo 2º da Resolução SME 25/2018.
computa como injustificada no campo II, com os descontos previstos no I e
III?
Não será considerado, pois não está expresso no certificado o período de
Quanto a validade dos certificados. Considerar o período de curso ou a data
realização do curso somente a data de expedição. Anexo I, Resolução SME
de emissão do certificado. (Cursos da Instituição FGV)
25/2018.
Para o provimento de cargo do ASG é necessário apenas o ensino
fundamental. Para fins de contagem de pontos o ensino médio normal
Não. Não atende o disposto na Resolução SME 25/2018.
poderá ser contabilizado na ficha case? (curso "tecnico" em nível médio/
qualquer área)
Gostaria de saber se estes cursos tem validade, pois sei que algumas
Não será considerado, pois não está expresso no certificado o período de
pessoas os apresentaram ano passado. Obrigada. (Cursos da Instituição realização do curso somente a data de expedição. Anexo I, Resolução SME
25/2018.
FGV).

20

Validade de Certificados

Sou agente escolar ingressante em 05/06/2018 e tenho dúvida em relação
se os certificados de cursos realizados em 2011 até o dia 23/09/2018 são
válidos ou somente de dois anos, ou seja, realizados a partir de 2016. Envio 01 - Cursos de 120hrs não expiram. Item D do Comunicado SME 12/2018.
dois certificados na área da Educação sendo um de 120 horas de 2011 e
outro de 90 horas de 2017. Quais desses valem para contagem de pontos? 02 - Resposta prejudicada pela falta do anexo.
Desde de já agradeço e fico no aguardo de uma resposta o quanto antes ,
pois até sexta feira tenho que entregá-los para a diretora.

21

CASE

Quais são os cursos de graduação (bacharelado/tecnólogo) que podem ser
considerados como área de atuação do Auxiliar de apoio administrativo no
prédio sede da SME?

Os cursos poderão ser pontuados nos termos do item 8, Anexo I, Resolução
SME 25/2018: outras graduações.
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Nº de ordem

Tipo de Dúvida

Dúvida
A funcionária apresentou certidão de tempo de serviço em outro cargo na
PMMC, devo contar somente os dias trabalhados neste cargo ou também os
pontos de assiduidade que ela teria ao longo desse tempo?
A servidora não marcou a entrada e saída do 1º período, e entrada do 2º
período no dia 15/05/2018, pois o relógio de ponto apresentou defeito, no
dia 23/06/2018, foi atribuída a ela uma falta injustificada. No dia 06/06/2018
eu despachei um requerimento pedindo para abonar, todavia ela permanece
com a falta injustificada, como proceder?
Podemos /devemos fazer arredondamento nas pontuações finais?
Servidor apresentou este certificado, em folha de sulfite, diz ser o original, o
mesmo é válido?
Para os cargos de ASG e ADE são pré-requisitos o ensino fundamental.
Sendo assim, o ensino médio comum vale alguma pontuação?
Gostaria de saber se o certificado abaixo, da Universidade Aberta do
Nordeste é valido
De acordo com o comunicado, cursos até 90h devem ter data até 23/09. Os
cursos acima disso podem vir com qualquer data, inclusive abrangendo
período de contagem de pontos?

Resposta

22

CASE

23

CASE

24

CASE

25

Validade de Certificados

26

CASE

27

Validade de Certificados

28

Validade de Certificados

29

Validade de Certificados

01 - Como faço para verificar a validade das instituições de ensino dos
certificados?
02 - O certificado anexo é válido? (Certificado emitido pelo INEAD)

30

CASE

Segundo o edital do concurso, ADE e ASG são cargos que exigem ensino
fundamental. Partindo deste pensamento os servidores que possuem ensino
Não. Não atende o disposto na Resolução SME 25/2018.
médio têm qualificação superior à exigida pelo cargo, porém na ficha do
Case só há pontuação caso o Ensino Médio seja técnico. Então, o Ensino
Médio regular não tem pontuação para o servidor?

31

Validade de Certificados

32

CASE

Certificados do SESI e FIEMS/SENAI são válidos?
Curso de Conservação da voz é válido para ADI?
Quais são os cursos de graduação (bacharelado/tecnólogo) que podem ser
considerados como área de atuação do Auxiliar de apoio administrativo na
unidade escolar?

Somente os dias trabalhados.

Se a servidora entrou com o pedido de reconsideração e este foi deferido pela
SME, não conta como falta injustificada.
Não.
Observar os critérios estabelecidos na Reslução SME 25/2018.
Não. Não atende o disposto na Resolução SME 25/2018.
Sim. § 4º e § 5º do artigo 2º da Res. SME 25/2018
Sim. § 4º e § 5º do artigo 2º da Res. SME 25/2018
01 - Para verificar a validade das instituições Ensino Superior acessar o site EMEC.
02 - Certificado não atende § 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME 25/2018

Não. Não atende § 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME 25/2018
Os cursos poderão ser pontuados nos termos do item 8, Anexo I, Resolução
SME 25/2018: outras graduações.
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Nº de ordem

33

Tipo de Dúvida

Validade de Certificados

Dúvida

1 - Unisescon - não encontrei credenciamento. 2 - FGV - servidor alega que
fez o curso no mês passado mas a validação (embaixo do certificado)
aparece com data de 2009. Data de emissão do certificado foi posterior ao
período de abertura do processo de remoção. 3 - A servidora apresentou
certificado do curso de secretariado (1500h). Entendo que posso aceitar,
porém, a servidora apresentou outros dois certificados de módulos de cursos
de menor duração que compõem o secretariado e entendo que NÃO devo
aceitar (Promotor de eventos);

34

CASE

35

CASE

Certificados e declarações do DEPED de OIs que foram formadores em
cursos de informática. Contam para pontuação? Onde informar?
Mais um certificado de formador do DEPED

36

Validade de Certificados

Não encontro a validação dos cursos à distância da Educaline e Abeline

37

Validade de Certificados

38

Validade de outros documentos

39

Validade de Certificados

40

Validade de Certificados

41

Validade de Certificados

42

Validade de Certificados

43

Validade de Certificados

Não encontrei no e-MEC "SESI Educação a distância . É válido este
certificado? O cargo da servidora é AE.
Posso aceitar essa formação para o cargo de AE? (Certificado realização
do Curso de extensão em "Intervenção e Aprendizagem na
Adolescência")
Essa formação poerá ser aceita para o cargo de ADE? (Curso Cuidador de
Idosos)
ADE entregou estes certificados e solicita que seja verificada a validade
junto à comissão. (Certificado emitido pela Frente Regional do ABC de
Enfrentamento à Violência contra as mulheres).
Curso de Gestão de Pessoas, apresentado por ADI, temas estudados:
recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; avaliação de
desempenho; remuneração; liderança e motivação. Pode ser aceito levandose em conta os itens liderança e motivação?

Resposta
01- Não atende § 4º e § 5º do artigo 2º da Res. SME 25/2018.
02- Não será considerado, pois não está expresso no certificado o período de
realização do curso somente a data de expedição. Anexo I, Resolução SME
25/2018.
03 - Os certificados de Técnico em Secretariado serão válidos como cursos
acima de 181 hrs, anexo I Resolução SME 25/2018. O certificado de Auxiliar de
Eventos não atende § 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME 25/2018.
Não. Formador oportuniza a titulação e não se intitula.
Não. Formador oportuniza a titulação e não se intitula.
Cursos da Instituição Abeline não são válidos, § 4º e § 5º do artigo 2º da
Resolução SME 25/2018. Cursos da Instituição Educaline são válidos de
acordo com Ato da Secretária nº 04/2018.
Não. Não atende § 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME 25/2018
Sim. Atende § 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME 25/2018
Não. Não atende Anexo I, item 17, Resolução SME 25/2018
Certificados não atendem § 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME 25/2018

Sim, § 4º e § 5º do artigo 2º da Resolução SME 25/2018.

Não. Não será considerado, pois não está expresso no certificado o período de
Curso Espaço da universidade na sociedade, vale para contagem de ponto
realização do curso somente a data de expedição. Anexo I, Resolução SME
de ADI uma vez que é na "área da educação"? (Curso da Instituição FGV)
25/2018.
Não. Não será considerado, pois não está expresso no certificado o período de
Curso: Era Vargas: do Estado Novo a 54 apresentado por ADI, a servidora
realização do curso somente a data de expedição. Anexo I, Resolução SME
alega ser "na área da educação". (Curso da Instituição FGV)
25/2018.
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Nº de ordem

Tipo de Dúvida

Dúvida

Resposta

44

Validade de Certificados

Certificado: Sustentabilidade, um valor para a nova geração: orientações
para o PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL apresentado por ADI
que trabalha em creche, vale por ser da "área de educação" apesar de ser
direcionado ao professor de EF? (Curso da Instituição FGV)

45

Validade de outros documentos

Boletim Parcial de Curso de pós graduação apresentado por ADI, não consta
Não. Não atende inciso II, § 5º, artigo 2º, Resolução SME 25/2018.
carga horário, apenas que a disciplina foi concluída, pode ser aceito?

CASE

Anexo I da Resolução SME 25/2018, Cursos e eventos na área da educação
e na área de atuação do profissional com duração de 61h até 90h; de 41h
até 60h; de 21h até 40h e que somados totalizem 20h, na tabela do anexo
Considerar-se-á os últimos três anos de acordo com data de referência do
consta que devem ser concluídos nos últimos 3 anos, porém embaixo da
Comunicado SME 12/2018.
tabela consta "*Somente serão considerados para pontuação, quando
realizados nos dois últimos anos imediatamente anteriores à data de
abertura da inscrição requerida" , considerar nos últimos 3 (três) ou nos
últimos 2 (dois) anos?

Validade de Certificados

1- CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO CONTA PONTO
PARA ADE? SE "SIM", EM QUAL CAMPO?
2- COZINHA NOTA 10 VALE ALGUM TIPO DE PONTUAÇÃO?
3- CERTIFICADOS DE CURSOS DO SESI VALEM?
4- CERTIFICADOS DE CURSOS DA "EFAP"(ESCOLA DE FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO
PAULO) VALE?
5- CERTIFICADOS DO "CENTRO PAULA SOUZA" VALEM?
6- CERTIFICADO DE CURSO DE LIBRAS EXPEDIDO PELA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PRAIA GRANDE, VALE?
7- CURSOS "EDUCALINE" VALEM?

46

47

Não. Não será considerado, pois não está expresso no certificado o período de
realização do curso somente a data de expedição. Anexo I, ResoluçãoSME
25/2018.

1- Não. Não atende o disposto na Resolução SME 25/2018.
2 - Não. Não há registro da carga horária, Inciso V, §5º do artigo 2ºda
Resolução SME 25/2018.
3- Não. Não atende § 4º e § 5º do artigo 2º da Res. SME 25/2018.
4- Sim. Atende § 4º e § 5º do artigo 2º da Res. SME 25/2018.
5- Sim. Atende § 4º e § 5º do artigo 2º da Res. SME 25/2018.
6- Sim. Atende § 4º e § 5º do artigo 2º da Res. SME 25/2018.
7-Sim. Ato da Secretária nº 04/2018.
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48

Tipo de Dúvida

CASE

Dúvida
Quais cursos são considerados como graduação na área da atuação do AAA
nas escolas?
1-Direito
2-Administração
3-Ciências Contábeis
4-Pedagogia
5-Relações internacionais
6-Sistemas de informação
7-Gestão empresarial
8-Gestão de Recursos Humanos
9-Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Resposta

O curso do item 4 poderá ser pontuado no item 6, Anexo 1, Resolução SME
25/2018: licenciatura plena.
Os cursos dos demais itens poderão ser pontuados nos termos do item 8,
Anexo I, Resolução SME 25/2018: outras graduações.

