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                                              PORTARIA Nº 543/2020 
 

REGULAMENTA A SEÇÃO V E VI – PROMOÇÃO POR NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE E PROMOÇÃO POR HABILITAÇÃO ACADÊMICA – 
CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.220/2012, QUE DISPÕE SOBRE O 
PLANO DE CARREIRA E ASCENSÃO FUNCIONAL DOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 
 

ARNALDO MARTNS DOS SANTOS JÚNIOR, Secretário Municipal de 
Administração da Prefeitura Municipal de Registro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
em especial ao artigo 2º do Decreto nº 1.613/2012 de 06 de junho de 2012, 

 

RESOLVE, 
 

Art. 1º - A Promoção por Nível de Escolaridade e Promoção por 
Habilitação Acadêmica, constante da Seção V e VI da Lei Municipal nº 1.220/2012, para o exercício de 2020, 
obedecerá aos critérios estabelecidos na presente Portaria. 

 

Art. 2º - O tempo para Promoção por Nível de Escolaridade e Promoção 
por Habilitação Acadêmica corresponde ao tempo apurado para Promoção por Antiguidade, referente ao 
período de 01/01/2017 a 31/12/2019. 

§ 1º - O servidor concorrerá sempre no padrão em que se encontrava 
em 31/12/2019. 

§ 2º - Contemplado com a presente promoção haverá apostilamento, 
sem prejuízo das demais promoções adquiridas, que fazem parte do certame do exercício de 2020. 

  
Art. 3º - O servidor concorrente da promoção poderá fazer jus de até o 

máximo de 03 (três) referências. 
 

Art. 4º - A apresentação do certificado de conclusão de curso obedecerá 
aos critérios constantes na Seção V, artigo 24, 25 e 26 e da Seção VI, artigos 28, 29 e 30 da Lei Municipal nº 
1.220/2012, regulamentada pelo artigo 4º, 5º e 6º do Decreto nº 1.613/2012; 

§ 1º - O certificado de conclusão do curso, deverá ser apresentado 
original acompanhado de cópia, para conferência, ficando a cópia retida. 

§ 2º - Para análise e avaliação dos certificados, fica instituída a comissão 
em conformidade com a Portaria nº 540/2020-SMA. 

§ 3º - Os cursos não elencados no Anexo II, III e IV do Decreto nº 
1.613/2012, desde que relacionados com a área de atuação, serão considerados como casos omissos e 
serão avaliados pela comissão constante na Portaria nº 540/2020-SMA. 

 

Art. 5º - Fica instituído o cronograma nos termos da Lei Municipal nº 
1.220/2012, regulamentada pelo Decreto nº 1.613/2012, para realização dos trabalhos, referente a 
promoção constante da Seção V e VI – Promoção por Nível de Escolaridade e Promoção por Habilitação 
Acadêmica, constante do Anexo I, que fará parte integrante da presente Portaria. 

 

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor em 01 de outubro de 2020. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 28 de setembro de 2020. 
 

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
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Portaria nº 543/2020-SMA 
 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
Em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal nº 1.220/2012 e artigo 2º do Decreto nº 1.613/2012. 
 

Ocorrência Data 
 

- Publicação no Diário Oficial Eletrônico desta Prefeitura e no site 
www.registro.sp.gov.br das Portarias nº 539, 540 e 543/2020-SMA. 
 

 
01/10/2020 

- Publicação no site www.registro.sp.gov.br da Lista Inicial de Tempo de 
Serviço para fins de Promoção por Nível de Escolaridade e Promoção 
por Habilitação Acadêmica. 
 

 
01/10/2020 

 

- Período para recurso, decorrente da Lista Inicial de Apuração de 
Tempo de Serviço para fins de Promoção por Valorização no Cargo. 
*O requerimento constante no anexo II, referente ao recurso, deverá 
ser  devidamente preenchido, assinado e enviado para o e-mail 
gestaodepessoas@registro.sp.gov.br 
 

01 e 02/10/2020 

 

- Período para análise pelos integrantes da comissão (Portaria nº 
539/2020) dos recursos apresentados. 
 

05 e 06/10/2020 

 

- Período para tomar ciência no resultado do recurso. 
* A resposta será enviada para o mesmo e-mail que foi solicitado o 
recurso. 
 
 

07/10/2020 

 

- Publicação no site www.registro.sp.gov.br da Lista Pós Recursos da 
Apuração de Tempo de Serviço para fins de Promoção por Nível de 
Escolaridade e Promoção por Habilitação Acadêmica. 

 

 
07/10/2020 

 

 

- Comparecimento dos servidores concorrentes a Promoção por Nível 
de Escolaridade e Promoção por Habilitação Acadêmica ou procurador, 
mediante procuração, para apresentação de: 
Curso Médio Técnico na área de atuação; 
Curso de Ensino Superior fora da área de atuação; 
Curso de Ensino Superior na área de atuação; 
Curso de Pós-Graduação na área de atuação (Lato Sensu); 
Curso de Pós-Graduação (Stricto Sensu) – Mestrado;  
Curso de Pós-Graduação (Stricto Sensu) – Doutorado. 
 

Local:    Secretaria Municipal de Administração/ RH. 
Horário: 8h30min as 11h30min e das 14h00min às 17h00min. 
 

 
 
 
 
 
 

08 e 09/10/2020 

 

- Período para análise e avaliação pelos integrantes da comissão 
(Portaria nº 540/2020-SMA) dos certificados apresentados. 
 
 
 
 

13 e 14/10/2020 

http://www.registro.sp.gov.br/
http://www.registro.sp.gov.br/
mailto:gestaodepessoas@registro.sp.gov.br
http://www.registro.sp.gov.br/
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- Comparecimento da comissão (Portaria nº 540/2020-SMA) para 
análise e avaliação dos certificados apresentados.  

 

Local: Secretaria Municipal de Administração/ RH 
Horário: 15h00min 
 

14/10/2020 

 

- Publicação dos cursos deferidos e indeferidos. 

 

15/10/2020 

 

- Período para recurso, referente a apresentação do certificado 
apresentado. 

*O requerimento constante no anexo II, referente ao recurso, deverá 
ser  devidamente preenchido, assinado e enviado para o e-mail 
gestaodepessoas@registro.sp.gov.br 
 

15 e 16/10/2020 

 

- Período para análise e avaliação pelos integrantes da comissão 
(Portaria nº 540/2020-SMA) dos recursos apresentados. 

 

19 e 20/10/2020 

 

- Comparecimento da comissão (Portaria nº 540/2020-SMA) para 
análise e avaliação dos recursos apresentados referente aos cursos 
deferidos e indeferidos. 

 

Local: Secretaria Municipal de Administração/ RH 
Horário: 15h00min 
 

20/10/2020 

 

- Período para tomar ciência do resultado do recurso. 
* A resposta será enviada para o mesmo e-mail que foi solicitado o 
recurso. 
 
 

21/10/2020 

 

- Publicação no site www.registro.sp.gov.br do Resultado Final do 
Processo nº 103/2020-DPPGP, referente a Promoção por Nível de 
Escolaridade e Promoção por Habilitação Acadêmica para o exercício 
de 2020. 

 

10/11/2020 

 

- Publicação no Diário Oficial Eletrônico desta Prefeitura e no site 
www.registro.sp.gov.br da Portaria de homologação do Processo nº 
103/2020-DPPGP, referente a Promoção por Nível de Escolaridade e 
Promoção por Habilitação Acadêmica para o exercício de 2020. 

 

11/11/2020 

 
 
 

mailto:gestaodepessoas@registro.sp.gov.br
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