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RESOLUÇÃO SME Nº. 10  de 06 de setembro de 2019 
 

 
Dispõe sobre o Concurso de Remoção de Titulares de Cargos de Educador 
Adjunto de Creche, Educador Adjunto Infantil, Agente de desenvolvimento 
Infantil e Secretários de Escola do Sistema Municipal de Educação de 
Araçatuba. 
 
A Secretária de Educação, considerando as responsabilidades inerentes ao Sistema 
Municipal de Ensino no que se refere à remoção dos titulares de cargos de Educador 
Adjunto de Creche, Educador Adjunto Infantil, Agente de Desenvolvimento Infantil e 
Secretários de Escola do Sistema Municipal de Educação de Araçatuba, resolve: 
 
Art.1º - A Secretária Municipal de Educação designará comissão responsável pelo 
concurso de remoção. 
Parágrafo único - A Comissão ficará responsável por deliberar sobre os casos 
omissos. 
 
Art. 2º - O concurso de remoção dos titulares de cargo de Educador Adjunto de 
Creche, Educador Adjunto Infantil, Agente de Desenvolvimento Infantil e Secretário de 
Escola para as Escolas Municipais obedecerá às normas estabelecidas nesta 
Resolução. 
 
Art. 3º - É vedada a remoção de funcionário para a unidade escolar que tenha sob 
sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau, conforme 
Lei Municipal nº 3774-1992, artigo 261, inciso VIII. 
Parágrafo Único – Os funcionários que se encontram nessa situação, estarão 
obrigatoriamente inscritos para remoção, sob pena de serem removidos de ofício. 
 
Art. 4º - É vedada a remoção por permuta aos profissionais da educação básica que 
se enquadre no artigo 30, parágrafo 5º da LC 204/2009. 
 
Art. 5º - A remoção será realizada mediante concurso: 
I – por títulos e tempo de serviço; 
II – por permuta entre cargos idênticos. 
 
Art. 6º - O candidato deverá solicitar inscrição na Secretaria Municipal de Educação. 
 § 1º – As inscrições para remoção por permuta serão recebidas no dia 22 de 
outubro de 2019, das 8h às 12h e às 13h30m às 16h30m, pelo Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos da SME. 
§ 2º - Considerando seu cargo de provimento, os funcionários interessados na 
remoção por permuta deverão apresentar requerimento disponibilizado nesta 
resolução, dirigido à Secretária de Educação, firmado por ambos os interessados na 
permuta (anexos 2 e 8).  
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Art. 7º - O resultado final da remoção por permuta será publicado no mural da SME, 
no dia 24 de outubro de 2019. 
 
Art. 8º - As inscrições para remoção por títulos e tempo de serviço serão recebidas 
no período de 11 a 13 de novembro de 2019, das 8h às 12h e as 13h30m às 
16h30m, pelo Serviço de Gestão de Recursos Humanos da SME. 
 
Art. 9º - Os candidatos interessados em remoção por títulos e tempo de serviço 
deverão apresentar: 
I – Requerimento, em formulário próprio disponibilizado pela SME, dirigido ao 
Supervisor de Ensino (anexo 1); 
II – Atestado Único de Tempo de Serviço expedido pelo Diretor da UE assinado por 
ambos (verificar anexo 3; anexo 4; anexo 5; anexo 6). 
III – Cópia de diplomas e certificados, atestados/declarações de conclusão de cursos, 
com vistas dos originais pelo superior imediato, realizados conforme artigo 11 
desta resolução, declarados no Atestado Único de Tempo de Serviço;  

a) Em caso de curso realizado no exterior, este deverá estar traduzido por órgão 
competente; 

IV – Cópia da nomeação para o cargo ou último holerite impresso; 
V – Cópia do RG; 
VI - Cópia de certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos. 
 
Art. 10 - Não será permitida a juntada ou substituição de documentos após o ato 
de inscrição na SME, sendo que a falta de alguns documentos constantes no 
art.09 ou o seu preenchimento incompleto, acarretará no indeferimento da 
inscrição. 
 
Art. 11 - Para fins de classificação, o candidato inscrito no concurso será avaliado de 
acordo com os títulos apresentados e tempo de serviço. 
Parágrafo Único- No tempo de serviço a ser considerado serão descontados os 
períodos em que o servidor esteve: 

a) afastado para tratar de assuntos particulares; 
b) afastado para exercício de mandato eletivo; 
c) afastado em desvio de função ou exercício de atividade alheia à manutenção e 
desenvolvimento do ensino; 
d) prestação de serviços em órgãos  estranhos à sua função; 
e) afastado por licença para tratamento de saúde ou para tratamento de saúde de 

pessoas da família; 
f) faltas injustificadas; 
g) sofrido punição disciplinar durante o interstício da contagem do tempo efetivo de 

serviço. 
 
Art. 12 - Serão considerados: 
§1º- Para o Educador Adjunto de Creche e Educador Adjunto Infantil- EAC/EAI: 
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I – Tempo de Serviço como titular de cargo o qual ocupa no Sistema Municipal de 
Araçatuba até 31 de julho de 2019- 0,02 por dia; 
II – Certificado de aprovação em concurso público de provas para provimento do 
cargo do qual é titular- 10,0 pontos; 
III – Diplomas ou Certificados, no campo de atuação, de: 

a) Doutorado – 10,0 pontos; 
b) Mestrado – 7,0 pontos; 
c) Licenciatura plena em áreas de educação-2,0 pontos; 
d) Certificado de Conclusão de Ensino Médio: 0,5 ponto; 
e) pós-graduação (lato sensu) com, no mínimo, 360 horas – 2,0 pontos por 

certificado, sendo no máximo 03 certificados; 
f) cursos de atualização, realizados nos últimos 5 anos (integralmente entre 

01/08/2014 a 31/07/2019) com no mínimo 180 h – 1,0 ponto por certificado, 
sendo no máximo 03 certificados; 

g) cursos de atualização realizados nos últimos três anos (integralmente entre 
01/08/2016  a 31/07/2019), na área de educação com no mínimo 8 h – 0,25 
ponto por certificado, sendo no máximo 06 certificados;  

h) Os cursos de atualização serão válidos somente os cursos expedidos 
pela SME e por órgãos da administração ou por entidades legalmente 
reconhecidas, não sendo válidos cursos livres on-line.  
 

§ 2º- Para o Secretário de Escola: 
I – Tempo de Serviço como titular de cargo o qual ocupa no Sistema Municipal de 
Araçatuba até 31 de julho de 2019- 0,02 por dia; 
II – Certificado de aprovação em concurso público de provas e títulos para provimento 
do cargo do qual é titular- 10,0 pontos; 
III – Diplomas ou Certificados, no campo de atuação, de: 

a) Doutorado – 10,0 pontos; 
b) Mestrado – 7,0 pontos; 
c) Graduação -2,0 pontos; 
d) pós-graduação (lato sensu) com, no mínimo, 360 horas – 2,0 pontos por 

certificado, sendo no máximo 03 certificados; 
e) cursos de atualização, realizados nos últimos 5 anos (integralmente entre 

01/08/2014 a 31/07/2019) com no mínimo 180 h – 1,0 ponto por certificado, 
sendo no máximo 03 certificados; 

f) cursos de atualização, realizados nos últimos três anos (integralmente entre 
01/08/2016  a 31/07/2019), na área de educação com no mínimo 8 h – 0,25 
ponto por certificado, sendo no máximo 06 certificados;  

g) Os cursos de atualização serão válidos somente os cursos expedidos pela 
SME e por órgãos da administração ou por entidades legalmente 
reconhecidas, não sendo válidos cursos livres on-line.  

 
§ 3º- Para o Agente de Desenvolvimento Infantil- ADI: 
I – Tempo de Serviço como titular de cargo o qual ocupa no Sistema Municipal de 
Araçatuba até 31 de julho de 2019- 0,02 por dia; 
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II – Certificado de aprovação em concurso público de provas para provimento do 
cargo do qual é titular- 10,0 pontos; 
III – Diplomas ou Certificados, no campo de atuação, de: 

a) Doutorado – 10,0 pontos; 
b) Mestrado – 7,0 pontos; 
c) Licenciatura plena em outras áreas da educação-2,0 pontos; 
d) pós-graduação (lato sensu) com, no mínimo, 360 horas – 2,0 pontos por 

certificado, sendo no máximo 03 certificados; 
e) cursos de atualização, realizados nos últimos 5 anos (integralmente entre 

01/08/2014 a 31/07/2019) com no mínimo 180 h – 1,0 ponto por certificado, 
sendo no máximo 03 certificados; 

f) cursos de atualização realizados nos últimos três anos (integralmente entre 
01/08/2016  a 31/07/2019), na área de educação com no mínimo 8 h – 0,25 
ponto por certificado, sendo no máximo 06 certificados;  

g) Os cursos de atualização serão válidos somente os cursos expedidos 
pela SME e por órgãos da administração ou por entidades legalmente 
reconhecidas, não sendo válidos cursos livres on-line.  
 

Art. 13 - A contagem do tempo de serviço e impressão dos documentos específicos é 
de responsabilidade da direção da escola juntamente com o servidor. 
Parágrafo Único- Havendo indícios de erro na contagem do tempo, a comissão 
poderá proceder à conferência dos documentos, e alterar os dados indevidos. 

 
Art. 14 – A Secretaria Municipal de Educação afixará no mural da SME a 
classificação de Educador Adjunto de Creche, Educador Adjunto Infantil, Agente de 
Desenvolvimento Infantil e Secretários de Escola, respectivamente, na ordem 
decrescente do total de pontos obtidos na avaliação, no dia 18 de novembro de 
2019. 
 
Art. 15 – Para efeito de desempate, será observado sucessivamente: 
I – Maior idade; 
II – Número de filhos menores de 18 anos. 
 
Art. 16 – Afixada a classificação, caberá recurso da avaliação dos Títulos a Secretária 
Municipal de Educação, no prazo de 01 (um) dia útil, sendo 19 de novembro de 2019 
protocolado junto ao Departamento de Supervisão de Ensino. 
Parágrafo Único – O candidato que não se manifestar no período previsto no caput 
deste artigo, terá como ratificados seus dados e não lhe será permitida qualquer 
alteração posterior. 
 
Art. 17 - Após o período de recurso, será afixado no dia 21 de novembro de 2019 a 
publicação final da classificação de Educador Adjunto de Creche, Educador Adjunto 
Infantil, Agente de Desenvolvimento Infantil e Secretários de Escola e local de 
escolha. 
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Art. 18 – No dia 21 de novembro 2019 serão publicadas no mural da SME planilhas 
com as vagas das escolas a serem relacionadas para o concurso de remoção por 
títulos e tempo de serviço.  
Parágrafo Único- As unidades escolares deverão encaminhar ao Departamento 
de Supervisão de Ensino, no e-mail supervisaodeensino@aracatuba.sp.gov.br o 
anexo 07 preenchido até o dia 04/11/2019 para realização do módulo de 
funcionários que atenderão os alunos em 2020. 
 
Art. 19 – A vaga potencial que se tornar disponível em virtude de remoção do seu 
titular será, obedecida à ordem abaixo afixada e conforme o caso: 
I – Suprimida, se não mais comportar o cargo; 
II – Disponível para o candidato inscrito no concurso. 
 
Art. 20 – A fase de escolha de vaga se dará no dia 26/11/2019, em local a ser 
divulgado posteriormente, na seguinte conformidade, considerando-se convocados 
os interessados: 

I- 18h30min - Secretário de Escola; 
II- 19h - Educador Adjunto de Creche e Educador Adjunto Infantil  
III- 19h30- Agente de Desenvolvimento Infantil; 

§1º- As vagas para ADIs serão destinadas por escola para atendimento em berçário 
/recreação, de acordo com o módulo organizado para cada unidade escolar; 
§2º- A escolha de vaga para o berçário e recreação dar-se-á aos educadores adjuntos 
de creche e educadores adjuntos infantil, respectivamente. 
 
Art. 21 – O candidato que não puder comparecer no ato da escolha de vaga para 
remoção de escola deverá nomear procurador legal por meio de procuração particular 
(conforme anexo 9). 
§ 1º - As procurações deverão vir com firma reconhecida em cartório ou 
acompanhada da carteira de identidade (RG) e/ou da carteira nacional de habilitação 
(CNH) do outorgante, em versão original ou cópia autenticada. 
§ 2º - Ao servidor público é proibido pleitear, como procurador ou intermediário de 
terceiros ou de outro servidor público, junto às repartições municipais, salvo quando 
se tratar de interesse do cônjuge ou de parentes, até segundo grau, bem como de 
funcionários diretores do Sindicato dos Servidores Municipais. 
 
Art. 22 – Na escolha de vagas será obedecida a ordem de preferência rigorosamente 
estabelecida pela ordem de classificação dos candidatos. 
Parágrafo Único – O candidato que não atender à convocação para escolha de 
vagas ou não se fizer representar por procurador devidamente documentado, ou 
mesmo, dela desistir, terá exaurido os direitos decorrentes deste concurso. 
 
Art. 23 – Com escolha efetuada pelo candidato, entende-se configurada a remoção 
após o que não será permitida desistência ou alteração. 
 
Art. 24 – O exercício na nova unidade escolar, resultante de remoção, será conforme 
artigo 30, §7º da LC 204/2009. 
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Parágrafo Único- O candidato removido deverá se apresentar à nova unidade 
escolar em até 03 dias úteis após o ato de remoção, devido ao processo de atribuição 
na U.E. 
 
Art. 25 – Os recursos, para efeito do disposto nesta Resolução, não terão efeito 
suspensivo. 
 
Art. 26 – Aos Educadores Adjuntos de Creche, Educadores Adjuntos Infantil, Agente 
de Desenvolvimento Infantil e Secretários de Escola removidos cessam-se os efeitos 
dos direitos ao período e horário de trabalho, devendo participar de atribuição 
realizada na escola para qual foi removido, de acordo com a necessidade do 
atendimento aos alunos. 
 
Art. 27 – Fica estabelecido o direito à remoção aos Educadores Adjuntos de Creche e 
Educadores Adjuntos Infantil respeitando o seguinte critério: 
I – o profissional com jornada de trabalho de 6 horas diárias, somente poderá se 
remover para uma vaga inicial ou potencial de 6 horas diárias; 
II – o profissional com jornada de trabalho de 8 horas diárias, somente poderá se 
remover para uma vaga inicial ou potencial de 8 horas diárias. 
III- em caso de servidor considerado adido conforme levantamento de demanda pela 
SME, não havendo vaga relacionada à sua carga horária poderá ser removido para 
cargo com jornada de trabalho divergente. 
IV- É vedada a remoção de servidor readaptado. 
 
Art.28 - O funcionário que estiver adido na U.E. após data base estabelecida pela LC 
204/2009, deverá se inscrever na remoção, caso contrário, será removido de ofício a 
critério da administração pública. 
 
Art. 29- As vagas remanescentes do processo de remoção serão oferecidas aos 
cargos de agentes escolares para compor o módulo previsto de funcionários para 
atender à demanda existente no dia 04/12/2019 às 18h30 em local a ser divulgado 
posteriormente.  
 
Art. 30 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Araçatuba, 06 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

Silvana de Sousa e Souza 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO 1 

 
Remoção por Títulos e Tempo de Serviço 

 
 
Eu,__________________________________________________________________

____, RG__________________, matrícula _____________ cargo de 

____________________, com jornada de trabalho de __________ horas semanais, 

efetivo(a) na EMEB __________________________________, venho através deste 

requerer à V.Sª. minha inscrição para o concurso de remoção por títulos e tempo de 

serviço para as escolas municipais de Araçatuba. 

 
Total de pontos: __________ 
 
 
Nestes Termos 
P.Deferimento 
 
 
Araçatuba, ____ de ______________ de ______. 
 
 
 
Assinatura do funcionário (a):  

___________________________________ 

 
(   ) Deferido    (   ) Indeferido 

 
 

__________________________________ 
Supervisor de Ensino 

 
 
Departamento de Supervisão de Ensino 
Secretaria Municipal de Educação 
 
 

 
 
 
 



 Prefeitura Municipal de Araçatuba 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Rua São Paulo,  n.º728– CEP :16015-130-Vila Mendonça 

Tel: (18)3636-1200 – FAX: (18)3636-1225 
E-mail – secretaria.se@aracatuba.sp.gov.br 

 

SME nº 10  de 06 de setembro de 2019- Concurso de Remoção de Titulares de Cargos de EAI, EAC, ADI e 
Secretários de Escola 

 Página 8 
 

 

 
 
 

ANEXO 2 
 

Remoção por permuta 
 
 

Eu,_____________________________________________________RG__________, 

matrícula____________(a) efetivo(a), titular de cargo de ____________________ , 

com jornada de trabalho de _________ horas semanais, lotado(a) na Secretaria 

Municipal de Educação na 

EMEB_______________________________________________________________

_ e eu,_______________________________________________RG_____________, 

matrícula ______________ efetivo(a), titular de cargo de _____________________, 

com jornada de trabalho de ________horas semanais, lotado(a) na Secretaria 

Municipal de Educação na EMEB _____________________________________ 

vimos, através deste, requerer de V.Sª. a remoção por permuta   nas escolas 

municipais de Araçatuba. 

 
Nestes Termos 
P. Deferimento 
 
Araçatuba, _____ de ________________ de _______. 
 
Assinatura do (a) funcionário (a): ______________________________________ 

Assinatura do (a) funcionário (a): ______________________________________ 

(   ) Deferido  (  ) Indeferido 
 

_______________________________________ 

Secretária Municipal de Educação 
 
 

Ilma Sra. 
Silvana de Sousa e Souza 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO 3 
ATESTADO ÚNICO DE TEMPO DE SERVIÇO 

Resolução SME nº 10 /2019 
Titulares de cargos de Secretário de Escola 

Atesto, para fins de inscrição, que ____________________________________________________ 

RG_______________, matrícula ____________ EMEB ____________________________ possui: 

A - No cargo do qual é efetivo, no Sistema Municipal de Educação de Araçatuba, até 31/07/2019: 
 
    
    
A1 – Tempo de serviço no Sistema Municipal de 

Educação de  Araçatuba no cargo atual  

 

 
__________ 

 
x 0,02 
 

 
_______   pontos 

B – Aprovação em concurso público para 
provimento do cargo do qual é titular 
 

  (   ) 10 pontos 

C - Doutorado em Educação 
 

  (   ) 10 pontos 

D - Mestrado em Educação 
 

  (   ) 07 pontos 

    
E- Graduação 
 

__________ x 2,0 _______   pontos 

F – Pós-graduação, na área de atuação, 
(lato sensu) com no mínimo 360h 
 

 
__________ 

 
x 2,0 

 
_______   pontos 

G - Cursos de atualização na área de educação ou 
técnico-administrativo, ministrados por Instituições 
credenciadas e reconhecidas, com no mínimo 180h 
 

 
__________ 

 
x 1,0 

 
_______   pontos 

H - Cursos de atualização realizados nos últimos 
três anos na área de educação ou técnico- 
administrativo, com no mínimo 8h 

 
__________ 

 
x 0,25 

 
_______   pontos 

                                                                                                              TOTAL _______   pontos 

  

 Informações para desempate: 
01- Data de nascimento:____/____/____ 
02- Filhos menores de 18 anos: _______ 

   Araçatuba, _______ de ________ de ______. 
___________________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor 
 

___________________________________ 
Assinatura do (a) funcionário (a) 
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ANEXO 4  

 ATESTADO ÚNICO DE TEMPO DE SERVIÇO 
Resolução SME nº10 /2019 

Titulares de cargo de Educador Adjunto de Creche 
Atesto, para fins de inscrição, que 

________________________________________________________ RG___________________, 

matrícula_______________, EMEB ____________________________________________ possui: 

A - No cargo do qual é efetivo, no Sistema Municipal  de Educação de Araçatuba, até 31/07/2019: 
 
    
A1 – Tempo de serviço no Sistema Municipal de 

Educação de Araçatuba  no cargo atual 

 

 
__________ 

 
x 0,02 
 

 
_______   pontos 

    
B – Aprovação em concurso público para 
provimento do cargo do qual é titular 
 

  (   ) 10 pontos 

C - Doutorado em Educação 
 

  (   ) 10 pontos 

D - Mestrado em Educação 
 

  (   ) 07 pontos 

E- Certificado de conclusão de Ensino Médio              (   ) 0,5 ponto 
 
F- Licenciatura plena em áreas da educação 
 

 
__________ 

 
x 2,0 

 
_______   pontos 

G – Pós-graduação em educação 
(lato sensu) com no mínimo 360h 
 

 
__________ 

 
x 2,0 

 
_______   pontos 

H - Cursos de atualização na área de atuação, 
ministrados por Instituições credenciadas e 
reconhecidas, com no mínimo 180h 
 

 
__________ 

 
x 1,0 

 
_______   pontos 

I - Cursos de atualização realizados nos últimos três 
anos na área de atuação, com no mínimo 8h 

 
__________ 

 
x 0,25 

 
_______   pontos 

                                                                                                              TOTAL _______   pontos 

                                                                        

 Informações para desempate: 
01- Data de nascimento:____/____/____ 
02- Filhos menores de 18 anos: _______ 

   Araçatuba, _______ de ________ de _______. 
 

___________________________________ 
Carimbo e assinatura do Diretor 

__________________________________ 
Assinatura do (a) funcionário (a) 
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ANEXO 5  

 
ATESTADO ÚNICO DE TEMPO DE SERVIÇO 

Resolução SME nº10/2019 
Titulares de cargo de Educador Adjunto Infantil 

    Atesto, para fins de inscrição, que 

_______________________________________________________________ RG______________, 

matricula ________________ EMEB _____________________________________________ possui: 

A - No cargo do qual é efetivo, no Sistema Municipal  de Educação de Araçatuba, até 31/07/2019: 
 
    
A1 – Tempo de serviço no Sistema Municipal de 

Educação de  Araçatuba no cargo atual  

 
 

 
__________ 

 
x 0,02 
 

 
_______   pontos 

    
B – Aprovação em concurso público para 
provimento do cargo do qual é titular 
 

  (   ) 10 pontos 

C - Doutorado em Educação 
 

  (   ) 10 pontos 

D - Mestrado em Educação 
 

  (   ) 07 pontos 

E- Certificado de conclusão de Ensino Médio              (   )0,5 ponto  
 
F- Licenciatura plena em  áreas da educação 
 

 
__________ 

 
x 2,0 

 
_______   pontos 

G – Pós-graduação em educação 
(lato sensu) com no mínimo 360h 
 

 
__________ 

 
x 2,0 

 
_______   pontos 

H - Cursos de atualização na área de atuação, 
ministrados por Instituições credenciadas e 
reconhecidas, com no mínimo 180h 
 

 
__________ 

 
x 1,0 

 
_______   pontos 

I - Cursos de atualização realizados nos últimos três 
anos na área de atuação, com no mínimo 8h 

 
__________ 

 
x 0,25 

 
_______   pontos 

                                                                                                              TOTAL _______   pontos 

  

 Informações para desempate: 
01- Data de nascimento:____/____/____ 
02- Filhos menores de 18 anos: _______ 

   Araçatuba, _______ de ________ de _______. 
___________________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor 
___________________________________ 

Assinatura do (a) funcionário (a) 



 Prefeitura Municipal de Araçatuba 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Rua São Paulo,  n.º728– CEP :16015-130-Vila Mendonça 

Tel: (18)3636-1200 – FAX: (18)3636-1225 
E-mail – secretaria.se@aracatuba.sp.gov.br 

 

SME nº 10  de 06 de setembro de 2019- Concurso de Remoção de Titulares de Cargos de EAI, EAC, ADI e 
Secretários de Escola 

 Página 12 
 

 

 
ANEXO 6  

 ATESTADO ÚNICO DE TEMPO DE SERVIÇO 
Resolução SME nº10/2019 

Titulares de cargo de Agente de Desenvolvimento Infantil 
     Atesto, para fins de inscrição, que     

________________________________________________________ RG_________________, 

matrícula_______________ EMEB ______________________________________________ possui: 

A - No cargo do qual é efetivo, no Sistema Municipal  de Educação de Araçatuba, até 31/07/2019: 
 
    
A1 – Tempo de serviço no Sistema Municipal de 

Educação de Araçatuba no cargo atual  

 
 

 
__________ 

 
x 0,02 
 

 
_______   pontos 

    
B – Aprovação em concurso público para 
provimento do cargo do qual é titular 
 

  (   ) 10 pontos 

C - Doutorado em Educação 
 

  (   ) 10 pontos 

D - Mestrado em Educação 
 

  (   ) 07 pontos 

    
 
E- Licenciatura plena em outras áreas da educação 
 

 
__________ 

 
x 3,0 

 
_______   pontos 

F – Pós-graduação em educação 
(lato sensu) com no mínimo 360h 
 

 
__________ 

 
x 2,0 

 
_______   pontos 

G - Cursos de atualização na área de atuação, dos 
últimos cinco anos, ministrados por Instituições 
credenciadas e reconhecidas, com no mínimo 180h 
 

 
__________ 

 
x 1,0 

 
_______   pontos 

H - Cursos de atualização realizados nos últimos 
três anos na área de atuação, com no mínimo 8h 

 
__________ 

 
x 0,25 

 
_______   pontos 

                                                                                                              TOTAL _______   pontos 

  

 Informações para desempate: 
01- Data de nascimento:____/____/____ 
02- Filhos menores de 18 anos: _______ 

   Araçatuba, _______ de ________ de _______. 
 

___________________________________ 
Carimbo e assinatura do Diretor 

___________________________________ 
Assinatura do (a) funcionário (a) 



 Prefeitura Municipal de Araçatuba 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Rua São Paulo,  n.º728– CEP :16015-130-Vila Mendonça 

Tel: (18)3636-1200 – FAX: (18)3636-1225 
E-mail – secretaria.se@aracatuba.sp.gov.br 

 

SME nº 10  de 06 de setembro de 2019- Concurso de Remoção de Titulares de Cargos de EAI, EAC, ADI e 
Secretários de Escola 

 Página 13 
 

 

 
ANEXO 7 

 
EMEB:  

 Berçário 
2019 

Berçário 
2020 

Recreação 
Manhã 
2019 

Recreação 
Manhã 
2020 

Recreação 
Tarde 
2019 

Recreação 
Tarde 
2020 

Número de crianças 
atendidas/matriculadas 
no integral observando 

a capacidade de 
atendimento - espaço 

físico 

      

 
Relação de funcionários efetivos com sede na unidade escolar- EAC 

 

Nome do funcionário Jornada de trabalho Obs. 

   

   

   

   

   

 
Relação de funcionários efetivos com sede na unidade escolar- EAI 

 

Nome do funcionário Jornada de trabalho Obs. 

   

   

   

   

   

 
Relação de funcionários efetivos com sede na unidade escolar- ADI 

 

Nome do funcionário Jornada de trabalho Onde 
atua 

Obs. 

    

    

    

    

    

 
Relação de funcionários sem sede ou prestando serviço na unidade escolar                    
(especificar ASG, cozinheira, readaptado,estagiário) 

 

Nome do 
funcionário 

Jornada de 
trabalho 

Onde atua/ cargo Obs. 
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Araçatuba,    de       de 2019. 
_____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do diretor de escola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. Planilha deverá ser enviada para supervisaodeensino@aracatuba.sp.gov 
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ANEXO 8 
 
 

Ilma. Sra. 
Secretária de Educação  

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Eu,__________________________________________________________________
______ portador do RG __________________,declaro, para os devidos fins de 
remoção por permuta que NÃO me enquadro nas seguintes situações constantes no 
§ 5º do artigo 30 da Lei Complementar nº 204/2009: 

 
a)Já tenha alcançado o tempo de serviço necessário à aposentadoria; 
b) Faltar menos de 3 (três) anos para completar o tempo necessário para 

aposentadoria; 
c) Esteja afastado do cargo em função estranha à Educação; 
d) Esteja em processo de estágio probatório; 
e) Já tenha permutado em período menor que 3(três) anos. 

 
 

Por expressão da verdade, firmo a presente. 
 
 

Araçatuba,_____de________de_________ 
 
 
 

____________________ 
assinatura 
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Anexo 9 

PROCURAÇÃO PARTICULAR 

Por este instrumento particular, eu (NOME DO REPRESENTADO, 
NACIONALIDADE, PROFISSÃO, ESTADO CIVIL), portador da cédula de identidade 
R.G nº (NÚMERO DO RG) emitido pela (ÓRGÃO EXPEDIDOR) do Estado de (NOME 
DO ESTADO) e inscrito no CPF sob nº (NÚMERO DO CPF), residente na (RUA, 
NÚMERO, BAIRRO) na cidade de (NOME DA CIDADE), estado de (NOME DO 
ESTADO), com CEP nº (NÚMERO DO CEP), nomeio e constituo como meu 
procurador (NOME DO REPRESENTANTE, NACIONALIDADE, PROFISSÃO, 
ESTADO CIVIL), portador da cédula de identidade R.G nº (NÚMERO DO RG) emitido 
pela (ÓRGÃO EXPEDIDOR) do Estado de (NOME DO ESTADO) e inscrito no CPF 
sob nº (NÚMERO DO CPF), residente na (RUA, NÚMERO, BAIRRO) na cidade de 
(NOME DA CIDADE), estado de (NOME DO ESTADO), com CEP nº (NÚMERO DO 
CEP) a quem confiro amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar, requerer, assinar 
papéis e documentos, concordar ou não com o que se faça necessário para fins de 
(MOTIVO DA PROCURAÇÃO) junto à Secretaria Municipal de Educação de 
Araçatuba, no período compreendido entre (PERÍODO DE VALIDADE DA 
PROCURAÇÃO). 

Araçatuba, ____ de ________________ de 20____. 

_________________________________________________ 

Assinatura do outorgante 

 

 

 

 

 

Obs.: É obrigatório que a procuração venha com firma reconhecida em cartório ou 
acompanhada da carteira de identidade (RG) ou da carteira nacional de habilitação (CNH) do 
outorgante, em versão original ou cópia. Ao servidor público é proibido pleitear, como 
procurador ou intermediário de terceiros ou de outro servidor público, junto às repartições 
municipais, salvo quando se tratar de interesse do cônjuge ou de parentes, até segundo grau, 
bem como de funcionários diretores do Sindicato dos Servidores Municipais 

 


