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Nº de ordem Tipo de Dúvida Dúvida Resposta

1 Validade de Certificados

Cursos relacionados no anexo são válidos? (Certificados emitidos pelo 

Centro Paula Souza - Curso de Mercado de Trabalho e Curso de Gestão 

do Tempo)

Resposta prejudicada pelo documentado apresentado para análise, pois não 

possui descrição dos conteúdos abordados e suas respectivas cargas horárias. 

É necessário solicitar o histórico escolar à servidora para esta verificação. 

2 Processo de Remoção
Queria saber sobra a servidora que faltou 101 dias, pelo INSS, na ficha

CASE II - faltas, devo descontar esses 101 dias?
Não. Não desconta nos dias trabalhados.

3 Validade de Certificados
Declaração de curso de Inglês em instituições particulares: One Way, etc...,

tem validação para a pontuação dos servidores e professores?
Não. §4º e §5º, artigo 2º da Resolução SME 25/2018.

4 Validade de Certificados

Gostaria de saber se os cursos de 120 horas perdem validade. Pois já

completei 4, e os demais que possuo estão indo para a pontuação dos

cursos de 90 horas.

Os cursos excedentes serão computados no item 14 do anexo 1 da Resolução

SME 25/2018. O diretor deve registrar no certificado que o curso foi

considerado no campo IV, cursos a partir de 61 hrs para fins de identificação

para próximo ano tendo em vista o período de validade.

5 Processo de Remoção

Acabei de receber o prontuário da servidora e não consta nenhum CASE de

anos anteriores. Como a servidora foi exonerada e reintegrada qual o

procedimento para a contagem de tempo da mesma?

Contar o tempo em que a servidora efetivamente trabalhou. O tempo em que a

mesma ficou afastada não conta salvo se na decisão do processo de

reintegração discorrer em contrário.

6 Validade de Certificados Certificado da GPEEC é válido para o concurso de remoção? Não. Não atende §4º e §5º, artigo 2º da Resolução SME 25/2018.

7 Validade de Certificados

Solicito orientação para saber se o Certificado Cresamu pode ser utilizado

por AAA e se o certificado da Universidade Estadual do Maranhão pode ser

computado.

Ambos valem. §4º e §5º, artigo 2º da Resolução SME 25/2018 e inciso V, artigo

2º da Resolução SME 25/2018.

8 Validade de Certificados

O motorista apresentou um certificado de conclusão do "Programa Especial 

de Formação Pedagógica para Docentes" e ficamos em dúvida sobre como 

considerar o curso, pois na parte de trás do mesmo consta que é um curso 

para graduados que o servidor fez com base em uma graduação que ele 

possui em Teologia, porém também consta que o curso é equivalente a 

Licenciatura em História.

Curso poderá ser aceito como Licenciatura Plena.

9 CASE

Gostaria de saber se coloco este certificado (em anexo) como outras 

graduações=3 pontos ou graduação na área da educação/e ou da atuação 

do profissional-tecnólogo mínimo de 3 anos=4 pontos? A referida funcionária 

é ADI. (Certificado de Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas).

É necessário solicitar o histórico escolar à servidora para verificação da carga 

horária. Se a carga horária for a partir de três anos, contar como "Outras 

Graduações". Caso a carga horária seja menor que três anos, contar como 

Curso Superior de dois anos.

10 Validade de Certificados
Os certificados anexados são válidos para contagem de pontos dos 

servidores? (Certificado de Treinamento do CIEE).
Não. Não atende §4º e §5º, artigo 2º da Resolução SME 25/2018.
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11 Validade de Certificados

Certificado: Doutrina Política: Social -democracia 20h - Instituto Legislativo 

Brasileiro

Doutrina Política: Novas Esquerda 20h - Instituto Legislativo Brasileiro

Doutrina Política: Liberalismo 20h - Instituto Legislativo Brasileiro

Valem pontuação?

Resposta prejudicada pela falta do envio dos certificados para análise.

12 Validade de Certificados Os cursos da Universidade Estadual do Maranhão são válidos? Sim. § 4º e § 5º, artigo 2º da Resolução SME 25/2018.

13 Validade de Certificados
Os cursos livres de 40 a 60h da UEMA (Universidade Estadual do 

Maranhão) abaixo valem pontuação?
Sim. § 4º e § 5º, artigo 2º da Resolução SME 25/2018.
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