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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2013 

Dispõe sobre o calendário escolar para o ano letivo de 
2013, o processo de atribuição de classes e/ou aulas do 
Professor e do regime/jornada de trabalho de Professores 
com Licenciatura em Educação Infantil, Ensino 
Fundamental Regular e EJA, Nutricionista, Psicólogo, 
Agente de Multimeios Didáticos, Professor Nível Médio 
(cursando Superior) e Merendeira Escolar, pertencentes 
ao quadro das Unidades Escolares da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Paranaíta – MT.  

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96, as 
Leis Complementares Estaduais 49/98 e 50/98, a Lei Estadual 7.040/98 e a Lei 
Municipal 015/2010; 

Considerando a necessidade de normatizar o inicio e término do ano letivo nas 
unidades escolares da rede municipal de ensino; 

Considerando a importância de garantir o quadro permanente dos profissionais 
nas unidades escolares municipais assegurando o compromisso para com os interesses e 
objetivos fundamentais da Educação Básica; 

Considerando a necessidade de fixar critérios para atribuição de classes e/ou 
aulas e regime/jornada de trabalho nas unidades escolares da Educação Básica da Rede 
Municipal de Ensino; 

RESOLVE:  

SEÇÃO I 

DO CALENDÁRIO  

Art. 1º Estabelecer o início do ano letivo em 04/02/2013 e o término em 
20/12/2013.  

Art. 2º Determinar que as férias regulamentares dos professores da Educação 
Básica, nos termos do inciso I, do artigo 67, da Lei Complementar nº. 15/2010 sejam 
nos seguintes períodos: 

I - após o término do 1º semestre letivo, de 15 a 29 de julho de 2013, período de 
15 (quinze) dias de férias escolares destinadas aos alunos e professores em sala de aula;  
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II – trinta (30) dias consecutivos no encerramento do ano letivo segundo o 
calendário escolar para os professores efetivos; 

Art. 3° Estabelecer que as férias regulamentares dos Técnicos Administrativos 
Escolares e Apoios Administrativos Escolares efetivos ou em estágio probatório 
obedeçam ao disposto nos termos dos incisos II e III, do artigo 67, da Lei 
Complementar nº. 15/2010: 

II - Apoio Administrativo Escolar – férias de 30 (trinta) dias, ao final do ano 
letivo, de acordo com o cronograma estipulado pela Secretaria de Educação; 

III - Técnico Administrativo Escolar - férias de 30 (trinta) dias em períodos 
que não coincidam com as férias escolares, de acordo com o cronograma 
estipulado pela Secretaria de Educação; 

Art. 4º Os professores efetivos e os em estágio probatório, após o término das 
férias referentes ao período 2011/2012 (26/12/2012 a 24/01/2013), retornarão às 
unidades escolares de lotação no dia 25 de janeiro de 2013 para planejamento das 
atividades escolares, referente ao ano letivo de 2013; 

Art. 5º Os profissionais da educação no cargo de Apoio Administrativo Escolar, 
na função de Conservação e Manutenção, retornarão às suas atribuições na unidade 
escolar de lotação no dia 25 de janeiro de 2013. 

Art. 6º Do dia 28 de janeiro, a partir das 13:00 horas a 01 de fevereiro de 
2013, todas as unidades escolares da rede municipal participarão da Semana 
Pedagógica.  

SEÇÃO II 

DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO E 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 

Art.7º A eleição para os cargos de Coordenador Pedagógico e Orientador 
Educacional será realizada no dia 25 de janeiro de 2013, em consonância com a Lei 
Municipal 015/2010, Art. 104, nas respectivas unidades escolares: 

a) Às 7:30 horas – escolha do Coordenador Pedagógico e Orientador 
Educacional da Escola Municipal Kubistchek de Oliveira; 

b) Às 8:30 horas -  escolha do Coordenador Pedagógico do Centro de Educação 
Infantil Criança Feliz, na Escola Juscelino Kubistchek de Oliveira. 

c) Às 13:00 horas – escolha do Coordenador Pedagógico da Escola Municipal 
Cristo Redentor, na Unidade Escolar. 
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d) Às 14:00 horas – escolha do Coordenador Pedagógico da Escola Municipal 
Maria Quitéria, na Unidade Escolar; 

e) Às 15:00 horas – escolha do Coordenador Pedagógico da Escola Municipal 
Tancredo de Almeida Neves, na Unidade Escolar; 

              Parágrafo Único – O Coordenador Pedagógico e o Orientador Educacional 
serão eleitos para exercerem suas funções pelo período de 01 (um) ano. 

 

SEÇÃO III 

DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS 

Art. 8° Todos os profissionais da educação, efetivos, em estágio probatório ou 
temporários que integram o quadro de pessoal da Rede Municipal de Ensino, deverão 
participar de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho nas unidades 
escolares, conforme disciplinado nesta Instrução Normativa. 

Art. 9° O processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de 
trabalho da Rede Municipal de Ensino será realizado por um Grupo de Trabalho, assim 
constituído: 

Diretor da Unidade Escolar; 
Coordenador da Unidade Escolar;  
Orientador da Unidade Escolar; 
Presidente do Conselho Deliberativo da comunidade escolar; 
Representantes da SME. 

Art. 10° O Grupo de Trabalho terá como função realizar a atribuição de 
classes/e ou aulas e regime/jornada de trabalho, conforme cronograma abaixo, 
elaborando atas ao término de cada fase e etapa do processo, discriminando classes/e ou 
aulas, cargos/funções administrativas atribuídas ou não atribuídas, professores que 
ficaram remanescentes e eventuais recursos interpostos, com assinatura de todos os 
membros: 

- 25/01/2013 – às 8:00 horas, aos professores efetivos e em estágio probatório 
na Escola Juscelino Kubistchek de Oliveira; 

                     – às 9:30 horas, aos professores com Licenciatura em Educação 
Infantil efetivos e em estágio probatório do Centro de Educação Criança 
Feliz, na Escola Juscelino Kubistchek de Oliveira.  
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                      - às 13:15 horas, aos professores efetivos e em estágio 
probatório da Escola Municipal Cristo Redentor, na Unidade Escolar; 

                      - às 14:15 horas, aos professores efetivos e em estágio 
probatório da Escola Municipal Maria Quitéria, na Unidade Escolar; 

                     – às 15:15 horas, aos professores efetivos e em estágio 
probatório da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, na Unidade 
Escolar; 

28/01/2013 - às 7:30 horas, aos professores efetivos e em estágio probatório 
da Escola Municipal São Pedro, na Secretaria de Educação; 

- às 7:30 horas, aos professores com contrato temporário da 
Escola   Municipal Juscelino Kubistchek de Oliveira  e Centro de Educação 
Infantil Criança Feliz, na Escola M. Juscelino Kubistchek de Oliveira; 

- às 8:00 horas, aos professores efetivos,  em estágio probatório 
e com contrato temporário da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, 
na Secretaria de Educação; 

- às 8:30 horas, aos professores com contrato temporário da 
Escola Municipal Getúlio Vargas, na Secretaria de Educação; 

- às 9:00 horas, aos professores com contrato temporário da 
Escola Municipal Cristo Redentor, na Secretaria de Educação; 

- às 9:30 horas, aos professores com contrato temporário da 
Escola Municipal Maria Quitéria, na Secretaria de Educação; 

- às 10:00 horas, aos professores com contrato temporário da 
Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, na Secretaria de Educação. 

Art. 11 A atribuição de classes e/ou aulas será feita seguindo a seguinte ordem: 

a) aos professores efetivos da unidade escolar;  
b) aos em estágio probatório da unidade escolar; 
c) aos remanescentes de outras unidades escolares do 

município. 

Art. 12  A somatória de pontos dos profissionais da educação, candidatos a 
contratos temporários, obtidos na prova e no anexo II do Edital do Processo Seletivo 
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simplificado 001/2013 será realizada no dia 22 de janeiro de 2013, a partir das 7:30 
horas, na Secretaria de Educação;  

          Art. 13 Para a realização do processo de atribuição de classes e/ou aulas aos 
professores, nas Modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA e 
Agentes de Multimeios Didáticos, o Grupo de Trabalho deverá obedecer a classificação 
abaixo: 

I. Doutorado e Mestrado; 

II. Graduados com Especialização; 

III. Graduados com Licenciatura Plena; 

IV. Graduandos (cursando na área da Educação, na modalidade específica);  

1. Com Magistério; 

2. Com Ensino Médio Propedêutico. 

Parágrafo Único – A validação da formação do professor será feita mediante 
apresentação do diploma ou histórico original e cópia autenticada, para os graduados e 
pós-graduados; e da declaração da instituição superior de estar cursando, para os 
graduandos.  

SEÇÃO IV 

DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

Art. 14 Para efeito desta Instrução Normativa considerar-se-á jornada de 
trabalho do professor, as horas destinadas ao desenvolvimento do processo didático 
pedagógico e as horas-atividade previstas na Lei Municipal nº 015/2010 no Art.51 e 
seus parágrafos. 

Art. 15 Para atribuição da jornada de trabalho, compreendida como atividades 
de sala de aula e horas-atividade será considerada a carga horária do professor, 
conforme quadro abaixo e a carga horária anual da matriz curricular da escola: 

Regime de trabalho semanal  Regime em sala de aula Hora-atividade Carga horária anual 
30 horas 20 horas 10 horas 800 horas 
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 Art. 16 O quadro administrativo da Rede Municipal de Ensino será composto 
conforme o Art. 9°, incisos II e III, da Lei Municipal 015/2010.  

Art. 17 Na atribuição do regime/jornada de trabalho do Nutricionista, do 
Psicólogo, do Agente de Multimeios Didáticos e da Merendeira Escolar será 
considerada a carga horária de 40 horas semanais. 

Art. 18 A atribuição de pontos para os profissionais da educação com contrato 
temporário, em todos os níveis descritos no Art. 12 desta Instrução Normativa, terá 
como critério o disposto nos itens 7.3, 7.5, 7.6 e anexo II do Edital de Processo Seletivo 
Simplificado nº 001/2013. 

SEÇÃO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19 Os candidatos inscritos para contratos temporários para os cargos de 
Nutricionista, Psicólogo, Professor Nível Médio, Agente de Multimeios Didáticos, 
Merendeira Escolar e Professor com Licenciatura em Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e EJA, que não conseguirem atribuir função para a qual concorrem, 
ficarão no cadastro de reserva para futuras convocações, considerando a classificação do 
profissional para a função.  

        Art. 20 Os professores em cedência ou desviados de sua função de concurso 
participarão do processo de atribuição de classes e/ou aulas, obedecendo ao estabelecido 
no artigo 13 desta Instrução Normativa. 

Art. 21 No caso de professores efetivos remanescentes não habilitados na área 
específica a que concorrem, serão designados para aulas em disciplinas inclusas na área 
de conhecimento de sua formação ou naquelas em que possuam experiência 
comprovada, após o cumprimento do disposto no art. 13 e seu parágrafo único. 

Art. 22 Os professores efetivos, remanescentes, que já cumpriram seu estágio 
probatório, os quais solicitaram ou necessitam de remoção para outras unidades, 
deverão consultar o quadro de vagas, conforme classificação, devendo se apresentar 
para a devida lotação e efetivação da atribuição de aulas.  

Art. 23 Os professores efetivos poderão ocupar a vaga de professores que se 
encontram afastados ou desviados de suas funções e, ao retorno do titular, deverão, de 
imediato, ocupar novamente a sua função no local de origem do concurso.  

Art. 24 Os contratos temporários de aulas ou em substituição serão cancelados 
no decorrer do ano, nas seguintes situações: 
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I. A pedido; 

II. Quando do retorno do professor em condições de assumir aulas 
pelo cargo efetivo; 

III. Quando o professor apresentar no mês ou no bimestre 10% 
(dez por cento) ou mais de faltas injustificadas; 

IV. Descumprir as atribuições legais do cargo de professor, 
conforme o art. 76 da LDB;  

V. Na hipótese prevista nos itens III e IV, a dispensa será efetuada 
com base em relatório, elaborado pela Direção Escolar, Conselho 
Deliberativo e Secretaria Municipal de Educação. 

VI. No caso de junção ou extinção de turmas; 

VII. Em caso da vaga ser preenchida por concurso público. 

 Art. 25 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 26 Revogam-se as disposições em contrário. 

                                  CUMPRA-SE. 

                                                               Paranaíta-MT, 02 de janeiro de 2013. 

 

 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO 
Prefeito Municipal 

 

 

 


