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RESOLUÇÃO SME nº.  13 de 10/09/2018 

 

 

Dispõe sobre a Entrega de Títulos para Progressão Funcional por 
Capacitação dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Municipal 
de Educação de Araçatuba. 
 
A Secretária Municipal de Educação, considerando as determinações da Lei 
Complementar nº 204/2009, da Lei Complementar nº 222/2012 e da Lei 
Complementar nº 260/2017, e as responsabilidades inerentes ao Sistema 
Municipal de Ensino, no que se refere à entrega de Títulos para Progressão por 
Capacitação dos Profissionais da Educação Básica, resolve: 
 
Art. 1º - A Progressão Funcional por Capacitação tem a finalidade de 
reconhecer a dedicação do profissional da educação básica de carreira em 
constantemente se atualizar e aprimorar seus conhecimentos por meio de 
estudos e cursos, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem do educando.  
 
Art. 2º - A Comissão responsável pelo processo de Entrega de Títulos para 
Progressão por Capacitação dos Profissionais da Educação Básica será a 
designada pela Secretária Municipal de Educação. 
 
§ 1º - A Comissão será constituída pelos Supervisores de Ensino efetivos e 
pertencentes ao Quadro do Magistério Público Municipal. 
 
§ 2º - A Comissão ficará responsável para deliberação sobre os casos omissos 
e situações porventura surgidas e não previstas na presente Resolução e pela 
aceitação e validação dos Títulos para Progressão por Capacitação dos 
Profissionais da Educação Básica.  
 
 Art. 3º - O direito à Progressão Funcional por Capacitação, desde que em 
cursos específicos do campo de atuação, observado o interstício de 4 
(quatro) anos entre cada progressão, se aplica: 
 
 I – aos profissionais do magistério, terapeuta ocupacional educacional, 
psicólogo educacional, tradutor e intérprete de Libras que apresentarem cursos 



que totalizarem 210 (duzentas e dez) horas, válidos com carga horária mínima 
de 30 (trinta horas), vinculados a sua área de atuação; 
 
II – ao educador adjunto de creche, educador adjunto infantil, agente de 
desenvolvimento infantil (ADI), agente escolar, que totalizarem 96 (noventa e 
seis) horas de cursos, válidos somente cursos com carga horária mínima de 8 
(oito) horas, vinculados a sua área de atuação; 
 
III – ao secretário de escola, oficial administrativo escolar e técnico de 
enfermagem para deficiências acentuadas e doenças crônicas, que totalizarem 
120 (cento e vinte) horas de cursos, válidos somente cursos com carga horária 
mínima de 8 (oito) horas, vinculados a sua área de atuação. 

 
Art. 4º - Os cursos apresentados devem ter sido ministrados por instituições 
credenciadas e reconhecidas pelo MEC, no período de 01/08/2014 até 
31/07/2018, sendo válidos somente, os cursos expedidos pela SME e por 
órgãos da administração ou por entidade legalmente reconhecida, não sendo 
válidos cursos livres on line. 
  
§1º- Para fins de progressão por capacitação, será considerado o último dia 
de realização do curso e, não constando o período de realização, a data de 
expedição do diploma ou certificado. 
 
§2º- Em caso de certificado que apresente diferentes períodos de realização, 
considerar-se-á o(s) período(s) que atenda(m) o disposto nesse artigo e 
sua(s) carga(s) horária(s) correspondente(s). 
 
Art. 5º - Os profissionais da educação básica de carreira interessados em 
utilizar títulos para Progressão Funcional por Capacitação deverão apresentar: 
 
I - Requerimento em formulário específico (em anexo) dirigido à Secretária de 
Educação, disponibilizado pela SME, sem rasuras;  

  
II - Cópia dos diplomas/certificados/declarações a serem considerados como 
comprovação de conclusão de curso, sendo aceita uma das seguintes 
alternativas: 
 

a) Cópias autenticadas em Cartório, ou; 
 

b) Cópias acompanhadas dos respectivos 
Certificado/Diploma/Declarações originais para serem vistas e 
conferidas, ou; 
 

c) Certificados emitidos via internet pelas universidades, instituições 
e/ou órgãos credenciados junto ao MEC deverão estar 
acompanhados dos números/códigos/links de autenticação para 
validação posteriormente pela supervisão, ou; 
 



d) Certificado emitido via Internet por outras redes de ensino, onde não 
consta o número de autenticação disponível para conferência, deverá 
apresentar um atesto da respectiva rede. 

 
III – Cópia do último holerite; 
 
IV – Declaração negativa de faltas injustificadas; 
 

a)  No caso dos PEBI e PEBII, do educador adjunto de creche, do 
educador adjunto infantil, do agente de desenvolvimento infantil, do 
agente escolar, do secretário de escola e do oficial administrativo 
escolar, a declaração deverá ser emitida pelo Diretor de Escola, 
constando que o servidor não possui faltas injustificadas no período 
de 01/08/2014 a 31/07/2018;  
 

b) No caso de Diretores de Escola, Supervisores de Ensino, Terapeuta 
Ocupacional Educacional, psicólogo educacional, Tradutor e 
intérprete de Libras e Técnico de Enfermagem para Deficiências 
Acentuadas e Doenças Crônicas, a declaração deverá ser emitida 
pelo Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Educação, no período de 05 a 07/11/18, constando que 
o servidor não possui faltas injustificadas no período de 01/08/2014 a 
31/07/2018. 

 
Art. 6º - O pedido de Progressão Funcional por Capacitação deve ser entregue 
na Secretaria Municipal de Educação, no Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos (SGRH), no período de 1 (um) a 10 (dez) de dezembro de 2018 
(conforme previsto no artigo 57, §1º, inciso II), das 8h00 às 12h00 e das 
13h30 às 16h30. 
 
§1º- O SGRH deverá listar os profissionais, conforme tabela do anexo 1 e 
encaminhar até dia 11 de dezembro, via remessa, com cópia via e-mail, ao 
Departamento de Supervisão de Ensino (DSE), juntamente com os 
documentos entregues para que seja realizado o processo de validação dos 
títulos. 
 
§2º - Serão encaminhados os documentos dos servidores ao DSE somente 
daqueles que não possuem faltas injustificadas no período de 01/08/2014 
a 31/07/2018, sendo de responsabilidade do SGRH a verificação desses dados 
antes do encaminhamento ao DSE. 
 
§3º - Após a validação dos documentos, o DSE os enviará ao SGRH para que 
proceda na etapa final o encaminhamento ao Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura para realização do enquadramento funcional por 
capacitação. 
 
Art. 7º – No dia 17 de dezembro de 2018, o SGRH publicará a planilha com a 
relação dos profissionais da educação básica que, de acordo a esta resolução, 
apresentaram os documentos devidos e requereram a progressão por 



capacitação no mural da SME e enviará via Gestão da Educação (Assessor 
Público), constando todos os inscritos, deferidos e indeferidos. 
 
Art. 8º - Afixada a planilha, caberá recurso referente ao resultado da 
publicação no dia 18 de dezembro de 2018 devendo ser protocolado junto ao 
SGRH das 8h as 12h e das 13h30 as 16h30. 
 
Parágrafo Único – O/a profissional que não se manifestar no período previsto 
no caput deste artigo, terá como ratificado o indeferimento de seu (s) título (s) e 
não lhe será permitida qualquer alteração. 
 
Art. 9º – A planilha com a listagem final da validação dos títulos para efeito de 
Progressão Funcional por Capacitação dos Profissionais da Educação Básica 
será publicada pelo SGRH no dia 21 de dezembro de 2018 no mural da SME 
e enviado via Gestão da Educação (Assessor Publico) às unidades escolares 
para ciência. 
 
Art. 10º - Os diplomas ou certificados apresentados serão considerados uma 
única vez, vedada sua acumulação, inclusive os apresentados para Progressão 
Funcional Via Acadêmica.  
 
Art. 11º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Araçatuba, 10 de setembro de 2018. 

 
 
 
 
 

Silvana de Sousa e Souza 
Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 


