
Portaria 36/2022 SME 

A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade 

de regulamentar as ações de Formação Continuada, coordenadas pelo Departamento de 

Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE, expede a presente portaria:  

DA INSCRIÇÃO  

Art. 1º As inscrições para as atividades formativas deverão ser realizadas pelo sistema on-line 

da Formação Continuada.  

Art. 2º Cada servidor poderá se inscrever em até 03 (três) atividades formativas, considerando 

a modalidade convocação.  

§1º Para atividades com carga horária de até 3 horas, não há limite de inscrições por  

servidor.  

§2º A Secretaria Municipal da Educação (SME) reserva-se o direito de cancelar as inscrições de 

servidores que não atenderem ao disposto neste artigo.  

Art. 3º O servidor que não atender à indicação do público-alvo terá sua inscrição cancelada 

pela SME.  

Art. 4º As atividades serão divulgadas antecipadamente pelo DPPPE.  

Art. 5º As vagas remanescentes serão ofertadas ao público externo da SME. 

DO CANCELAMENTO/DESISTÊNCIA  

Art. 6º O servidor que necessitar cancelar sua inscrição deverá fazê-lo no sistema on-line,  em 

até 48 horas antes do início da atividade. O descumprimento desta exigência acarretará o 

impedimento da inscrição do servidor em atividades formativas oferecidas pelo DPPPE no 

semestre subsequente.  

Art. 7º O servidor que desistir da formação, sem justificativa relacionada ao trabalho, 

declarada por escrito pela chefia ou não atestada por Licença para Tratamento de Saúde  (LTS), 

será suspenso das atividades formativas oferecidas pelo DPPPE, no próximo período  de 

formação. A justificativa ou licença deve ser enviada por e-mail ao DPPPE, com indicação do 

nome completo do inscrito e da atividade que escolheu, nas 24 horas seguintes ao início da 

mesma.  

DA FREQUÊNCIA E CERTIFICAÇÃO  

Art. 8º É imprescindível a presença e/ou acesso do servidor no primeiro dia da atividade,  

devendo encaminhar o termo de compromisso com anuência da chefia imediata, sem o  qual 

não será emitido o certificado.  

§1º Esse procedimento não se aplica às atividades oferecidas fora do horário de trabalho do 

servidor e demais ações em que a inscrição não seja via sistema on-line.  

Art. 9º Em caso de ausência no primeiro encontro e/ou acesso, é impreterível que o servidor 

comunique seu interesse em participar da atividade nas 24 horas seguintes ao  início da 

mesma.  



§1º O não cumprimento acarretará o bloqueio e o impedimento da inscrição em atividades 

formativas oferecidas pelo DPPPE no semestre subsequente.  

§2º A comunicação deverá ser feita pelo endereço eletrônico http://www.bauru.sp.gov.br,  em 

Secretarias >> Educação >> Formação Continuada >> Contato, ou pelo link  

https://sites.bauru.sp.gov.br/formcont/contato.aspx , com indicação do nome completo do  

inscrito e da atividade que escolheu.  

Art. 10º Os certificados serão gerados no prazo de até 30 (trinta) dias após a conclusão da  

atividade formativa disponibilizado ao servidor que tiver aproveitamento satisfatório.  

§1º O aproveitamento satisfatório será comprovado mediante:  

a) registro de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de participação (frequência 

nas  atividades presenciais e/ou on-line síncronas e cumprimento de atividades 

assíncronas)  

b) avaliação e aprovação de produto final, entregue ao final da atividade formativa 

quando definido pelo formador coordenador da atividade. 

§2º Os certificados ficarão disponíveis no Sistema on-line por 03 (três) anos a partir da data de 

conclusão da formação. Após este período o certificado ficará definitivamente indisponível.  

Art. 11º Faltas injustificadas serão descontadas da totalidade da carga horária do certificado; 

as ausências por Licença para Tratamento de Saúde não serão descontadas da carga horária 

total do certificado, porém serão computadas sobre os 25% de ausência  permitida.  

§1º O atestado deverá ser digitalizado e enviado nas 72 horas seguintes à falta, pelo  endereço 

eletrônico http://www.bauru.sp.gov.br, em Secretarias >> Educação >>  Formação Continuada

 >> Contato, ou pelo link  

https://sites.bauru.sp.gov.br/formcont/contato.aspx, com indicação do nome completo do  

inscrito e da atividade que escolheu.  

§2º Esse procedimento aplica-se às atividades presenciais síncronas ou on-line.  

Art. 12 Esta portaria aplica-se ao público externo quando da especificidade da ação formativa. 

Art. 13 Casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação desta portaria serão analisados e 

solucionados pela equipe do DPPPE, no âmbito de sua competência.  

Art. 14 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as  anteriores.  
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