
Anexo I
REMOÇÃO/2021

RE

()  outros:

Nº DE DIAS PONTUAÇÃO

0,000

SUBTOTAL 0,000

PONTUAÇÃO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

SUBTOTAL 0,000

PONTUAÇÃO

0,000

0,000

SUBTOTAL 0,000

0,000a) Maior número de dias no Cargo do qual é titular

CONCORDO COM 
A CONTAGEM 
ACIMA

I -TEMPO DE SERVIÇO CONTADO ATÉ 30/06/2021

PONTOS POR EXTENSO

0,000

f) Curso de especialização - Lato Sensu de no mínimo 1000 horas, conforme Deliberação CEE 53/2005: 1,5 ponto por 
certificado (até o limite de 1,5 pontos)

e) Curso de especialização - Lato Sensu de no mínimo 360 horas: 1,0 ponto por certificado (até o limite de 2,0 pontos)

c) Diploma de Doutor: 7 pontos

d) Diploma de Mestre: 3,5 pontos

II - TÍTULOS  E CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NO CAMPO DE ATUAÇÃO ATÉ 30/06/2021

a) Certificado de aprovação em concurso público de provas e títulos para o provimento do cargo do qual é titular: 10 pontos

b) No Magistério Público Oficial da Prefeitura Municipal de Cajamar e de outra Rede Pública ou Privada, desde que não 
concomitante: 0,001 (um milésimo) por dia  (máximo de 10 pontos)

Com sede de controle nesta U.E., conta  até 30/06/2021, para fins de REMOÇÃO com o seguinte tempo de serviço:

a) No Cargo do qual é titular : 0,005 por dia (máximo de 50 pontos)

0,000

b) Certificado de aprovação em outros concursos de provas e títulos ou cópia das publicações oficiais da classificação final 
nominal e respectiva homologação, expedidos no período de 01/07/2018 à 30/06/2021: 0,25 pontos por certificado (até o 
limite de 1 ponto)

Assinatura do(a) candidato(a):

0,000

g) Curso de Aperfeiçoamento presencial, de no mínimo 30 horas, realizado no período de 01/07/2018 a 30/06/2021, 
contendo nome e logotipo da Instituição, nome do aluno e do curso, carga horária cursada, data de conclusão e conteúdo 
programático (podendo este ser anexado ao certificado): 0,001 por hora (até o limite de 1,0 ponto)

a) Curso de especialização - Lato Sensu de no mínimo 360 horas: 0,5 ponto por certificado (até o limite de 1,0)

h) Curso de Aperfeiçoamento à Distância (EAD), de no mínimo 30 horas, realizado no período de 01/07/2018 a 30/06/2021, 
contendo nome e logotipo da Instituição, nome do aluno e do curso, carga horária cursada, data de conclusão e conteúdo 
programático (podendo este ser anexado ao certificado): 0,001 por hora (até o limite de 0,5 ponto)

b)Curso de especialização - Lato Sensu de no mínimo 1000 horas, conforme Deliberação CEE 53/2005: 1,0 ponto por 
certificado (até o limite de 1,0 ponto)

Na Secretaria de Educação 0,000

TOTAL (Tempo + Títulos) TOTAL DE PONTOS

III - TÍTULOS  E CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (fora do campo de atuação do 

professor) ATÉ  30/6/2021

DATA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

SEDE DE LOTAÇÃO:

NOME Nº do R.G.

Atesto para os devidos  fins de CADASTRO/CLASSIFICAÇÃO que o PROFESSOR:

Licenciatura :

Diretor de Escola Supervisor de Ensino

Assumimos total 
responsabilidade 

pelos dados 
acima

Dados para 
Desempate

c) Maior número de filhos menores de 18 anos

/
Assinatura e Carimbo do Carimbo e Assinatura do 

b) Maior idade/Data de Nascimento

 

27/07/2021


