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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/2015/SME 

Dispõe sobre o processo de contagem de pontos e 

atribuição de salas/aulas  a Professores em contrato 

temporário das Unidades Escolares da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Paranaíta – MT, em consonância 

com o calendário escolar para o ano letivo de    2016.  

            O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em exercício, 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 063/2014; 

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. 

RESOLVE:  

SEÇÃO I 

DO CALENDÁRIO  

Art. 1º. Determinar que o Calendário Escolar para a Educação Infantil e  Ensino 

Fundamental deverá ter, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, sendo a matriz 

curricular com a carga horária mínima de 800 horas anuais, respeitando a especificidade 

de cada etapa e modalidade de ensino. 

 

Art. 2º. Estabelecer o início do ano letivo em 15.02.16 e o término em 23.12.16 nas 

unidades escolares municipais. 

 

      Art. 3º. Determinar que as férias dos professores da Educação Básica, nos termos do 

inciso I, do artigo 54, da Lei Complementar nº. 50/98 e Lei Complementar Municipal 

nº. 063/2014 sejam nos seguintes períodos: 

 

I - ao término do 1º semestre letivo e pelo prazo de 15 dias, de 15 de julho a 29 de 
julho de 2016, período de recesso escolar destinadas aos alunos e professores em sala 

de aula, de articulação da aprendizagem e de recursos multifuncionais. 
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       Art. 4º. O Calendário Escolar/2015 será executado em consonância 

estado/município. 

 

SEÇÃO II 

DA CONTAGEM DE PONTOS E ATRIBUIÇÃO DE SALAS/AULAS 

Art. 5º Para a contagem e registro de pontos dos professores da educação da Rede 

Municipal, em contrato temporário, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, no dia 

do teste seletivo, 10/01/2015, em envelope lacrado e identificado, a ficha de pontuação, 

anexa a esta Instrução Normativa, com o cabeçalho devidamente preenchido, bem como 

cópias de títulos e certificados de cursos realizados na área da educação, no período de 

2013 a 2015, cuja autenticidade será comprovada no ato da contratação. 

 

Art. 6º A contagem e registro de pontos dos classificados da fase I (Edital nº 

004/2015) serão realizados na Secretaria Municipal de Educação pela equipe da 

Comissão Avaliadora do teste seletivo, entre os dias 19 e 21 de janeiro de 2016. 

 

        § 1º – O resultado parcial da contagem de pontos dos profissionais será fixada no 

mural da Secretaria de Educação, por habilitação (Doutorado e Mestrado; Graduados 

com Especialização; Graduados com Licenciatura Plena; Professor Classe A, cursando 

superior; Professor Nível Médio, cursando superior), e publicado no site da Prefeitura 

Municipal, no dia 19 de janeiro de 2016.  

 
  Art. 7º. Após o preenchimento de vagas pelos novos concursados (Edital nº 

001/2014), será realizada atribuição de aulas aos candidatos em contrato temporário, 

aprovados no cargo de Professor, no dia 28 de janeiro de 2016, na Secretaria Municipal 

de Educação, às 08:00 horas, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.  

Parágrafo Único – Confirmado o interesse do candidato em assumir  sala/aulas, o 

mesmo será convocado pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal para efetivar a sua contratação conforme disposto no item 8.4, do Edital nº 

004/2015. 

        Art. 8°. O processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de 

trabalho da Rede Municipal de Ensino aos professores em contrato temporário serão 

realizados 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 Secretaria Municipal de Educação (SME). 
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        Art. 8º. Para a realização do processo de atribuição de classes e/ou aulas, nas 

Modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação 

de Jovens e Adultos aos professores, o Grupo de Trabalho deverá obedecer a 

classificação abaixo: 

I. Doutorado e Mestrado; 

II. Graduados com Especialização; 

III. Graduados com Licenciatura Plena; 

IV. Professor classe A, cursando superior; 

V.  Professor Ensino Médio, cursando superior. 

Parágrafo Único – A validação da formação do professor será feita mediante 

apresentação do diploma ou histórico original com cópia autenticada.  

          Art. 9º.  O professor em contrato temporário que atribuir aulas e não assumi-las 

por quaisquer motivos, ficará no ano seguinte impossibilitado de concorrer novamente à 

atribuição desta modalidade de aulas. 

          Art. 10º. Do dia 01de fevereiro a 05 de fevereiro de 2016,  será realizada a 

Semana de Formação Pedagógica, destinada a todos os professores das unidades 

escolares da Rede Municipal, conforme cronograma a ser divulgado. 

 

SEÇÃO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

             Art. 11.  Os contratos temporários de aulas ou em substituição serão cancelados 

no decorrer do ano, nas seguintes situações: 

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. 
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VI. No caso de junção ou extinção de turmas; 

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

 Art. 12.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13.  Revogam-se as disposições em contrário. 

                                  CUMPRA-SE. 

                                                               Paranaíta-MT, 10 de dezembro de 2015. 

 

 

                                                                                 ____________________________________ 

                                                                                                  Assis Frizon   

                                                                                        Secretário M. de Educação 

                                                                                               Decreto 234/2014 

 

 

 

 


