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SECRETARIA MU�ICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

I�STRUÇÃO �ORMATIVA �º. 001/2010 
 
Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e/ou aulas do Professor e do regime/jornada de 
trabalho do Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, pertencentes 
ao quadro das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Paranaíta – MT.   
 
O SECRETÁRIO MU�ICIPAL 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 e a Lei Estadual 7.040/98; 

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: 
 
Art. 1° Regulamentar o processo de atribuição de classes e/ou aulas dos Professores e 

regime/jornada de trabalho do Nutricionista e Apoio Administrativo Educacional da Educação 
Básica da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2010. 

Art. 2° Todos os profissionais da educação, efetivos 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. 3º As aulas serão atribuídas aos professores: 
  1ª etapa: ocupantes de cargo efetivo; 
  2ª etapa: ocupantes de cargo efetivo em estágio probatório; 
  3ª etapa: contratados temporariamente. 

Art. 4° 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; 
Diretor da Secretaria Municipal de Educação (SME); 
Coordenação da SME;  
Coordenação da Unidade Escolar 
Art. 5° Para a realização da atribuição de classes/e ou aulas e regime/jornada de trabalho, o 

Grupo de Trabalho deverá: 
I Elaborar e divulgar Edital de Convocação do Professor, Nutricionista e Apoio 

Administrativo Educacional, conforme normas estabelecidas nesta Instrução Normativa e no Edital 
do Processo Seletivo Simplificado n° 0001/2010 que contém todas as informações necessárias ao 
processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho, a saber: 

a) dia  11 de dezembro de 2009 - contagem de pontos dos profissionais da educação da Rede 
Municipal, efetivos, conforme a ficha de contagem de pontos e documentos comprobatóros,  na 
Secretaria Municipal de Educação.  

b) período de 16 a 18 de dezembro de 2009 –  somatória de pontos dos profissionais da 
educação, candidatos a contratos temporários, obtidos na prova e no anexo II  do Edital do Processo 
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Seletivo simplificado 0001/2010. 
c) divulgar no dia 21 dezembro de 2009,  em local de fácil visualização e no site 

www.paranaita.mt.gov.br , a relação da contagem final de pontos obtidos, por habilitação, no cargo 
de Professor, Auxiliar Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional . 

d) elaborar atas ao término de cada fase e etapa do processo de atribuição da jornada de 
trabalho, discriminando classes/e ou aulas, cargos/funções administrativas atribuídas ou não 
atribuídas, professores, auxiliar administrativo educacional e apoio administrativo educacional que 
ficaram remanescentes e, eventuais recursos interpostos, com assinatura de todos os membros do 
Grupo de Trabalho. 

 
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/E/OU AULAS DO PROFESSOR 
 
Art. 6º 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 no Art.33 da Lei Municipal nº 287/2002. 

Art. 7º 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: 
        Em sala de aula      Em hora-atividade 
               30 horas            20 horas           10 horas 
           Art. 8º Para a contagem de pontos/classificação da atribuição de classes e/ou aulas dos 
professores, o Grupo de Trabalho procederá o registro da pontuação e o processo de atribuição de 
acordo com o anexo II do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 0001/2010. 
           Art. 9º Para a realização do processo de atribuição de classes e/ou aulas, nas Modalidades de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA, o Grupo de Trabalho deverá 
organizar a classificação de professores, conforme as etapas descritas no Art. 3º: 

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 candidato será feita mediante apresentação 
do diploma ou histórico originais e cópia autenticada, para os graduados; e da declaração da 
instituição superior de estar cursando, para os graduandos.  
          

DA ATRIBUIÇÃO DO REGIME/JOR�ADA DE TRABALHO DO TÉC�ICO 
ADMI�ISTRATIVO EDUCACIO�AL E APOIO ADMI�ISTRATIVO EDUCACIO�AL 

 
Art. 10º Na atribuição do regime/jornada de trabalho do auxiliar administrativo educacional 

e apoio administrativo educacional será considerada a carga horária de 40 horas semanais. 
Art. 11 O quadro administrativo da Rede Municipal de Ensino será composto conforme 

prevê o Art. 7º da LC 50/98 e Art. 9º da LC 206/04 das seguintes funções: 
              I - apoio administrativo educacional: 
             a)   Serviços gerais; 

b) Auxiliar de limpeza;  
c) Zelador e vigia  

             Art. 12 Para a contagem de pontos/classificação do regime/jornada de trabalho do Apoio 
Administrativo Educacional, o Grupo de Trabalho procederá o registro da pontuação e o processo 
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de atribuição de acordo com o Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 0001/2010. 
            Art. 13 Os candidatos inscritos para contratos temporários para os cargos de Auxiliar 
Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, 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. 14  A atribuição de pontos para todos os níveis descritos no Art. 9º terá como critérios: 
 

           

 
Parágrafo Único – A atribuição de pontos  para professores em Contrato Temporário, 

obedecerá ao disposto nos itens 6.2, 6.5 e 6.6 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 
0001/2010. 

 
 
 
 

Art.15 Em caso de empate de pontuação, será considerado: 

CRITÉRIOS INDICADORES PONTOS 

I DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO (Considerar a maior titulação) 

Doutorado 80 (oitenta) pontos  

Mestrado 60 (sessenta) pontos  

Pós Graduação 

Especialização 40 (quarenta) pontos  

Licenciatura Plena 30 (trinta) pontos  Licenciatura 

Licenciatura Curta 20 (vinte) pontos  

Magistério  (cursando Superior) 15 (quinze) pontos  

 
 
 

a. 

Ensino Médio 

Propedêutico (cursando Superior) 10 (dez) pontos  

II. DO TEMPO DE SERVIÇO (EM A�OS) 

a. Para cada ano de serviço na Rede Municipal de Educação 05 (cinco) pontos  

b. Para cada ano de serviço na Unidade Escolar 2,5 (dois e meio) 
pontos 

 

 III.     QUALIFICAÇÃO PROFISSIO�AL COMPLEME�TAR: 
a. Pela execução de Projetos Pedagógicos voltados para a melhoria da aprendizagem do 

aluno, aprovado pelo coletivo de professores das áreas de conhecimento e constante do 
PPP\PDE, no ano letivo de 2009; 

20 (vinte) pontos.  

b. Cursos de formação continuada realizados na área de educação que contemplem 
conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, com limite máximo de 30 
(trinta) pontos, nos últimos 03 (três) anos; 

05 (cinco) pontos 
para cada 40 horas. 

 

c. Publicação de artigos, na área de sua atuação, em meios de comunicação que possuam 
Conselho Editorial, com limite máximo de 30 (trinta) pontos; 

10 (dez) pontos para 
cada artigo. 

 

d. Comprovação anual, mediante certificado registrado pela instituição promotora do evento, 
de palestras, mini-cursos e conferências proferidas na área da educação, com limite 
máximo de 30 (trinta) pontos, nos últimos 03 (três) anos; 

10 (dez) pontos para 
cada publicação. 

 

100% 50 (cinquenta) pontos  

90% 40  (quarenta) pontos  

80% 30  (trinta) pontos  

 
 

e. 

 
Por participação no ano de 2009 no Projeto “SALA DO PROFESSOR’ 
mediante apresentação de Certificado de Participação expedido pela 
Secretaria Municipal de Educação 

75% 20  (vinte)  pontos  

f. Assiduidade de 100% do Regime/Jornada de trabalho/2009 (aulas/ em sala de aula). 20 (vinte) pontos  

g. Por participação em 100% das reuniões pedagógicas, no ano de 2009; 10 (dez) pontos  

h. Por projetos elaborados e executados  em atividades cívicas, comemorativas, no ano de 
2009; 

10 (dez) pontos  

4.                                                                                                                               TOTAL DE PO�TOS OBTIDOS  

5.                                 TOTAL DE PO�TOS DO TESTE SELETIVO  (para candidatos a contrato temporário)  

6.                                                                                                                                                    CÔMPUTO GERAL  
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I - Maior nota na prova de conhecimentos específicos; 
II  -O de maior idade 

          Art. 16 Os professores em cedência ou desviados de sua função de concurso participarão do 
processo de atribuição de classes e/ou aulas, obedecendo ao estabelecido nos artigos 2° desta 
Instrução Normativa. 

  
Art.15 Em caso de empate de pontuação, será considerado: 

I - Maior nota na prova de conhecimentos específicos; 
II  -O de maior idade 

          Art. 16 Os professores em cedência ou desviados de sua função de concurso participarão do 
processo de atribuição de classes e/ou aulas, obedecendo ao estabelecido nos artigos 2° desta 
Instrução Normativa. 
 

 Art. 17 No caso de professores efetivos remanescentes da 1ª Etapa, 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. 

Parágrafo Único 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. 18 Os professores efetivos remanescentes do parágrafo único do Artigo 17 poderão ser 
remanejados para outra unidade escolar em que haja vaga na área de sua competência, ocupando a 
vaga de professores que se encontram afastados ou desviados de suas funções. 

Parágrafo Único: O professor remanejado deverá  retornar de imediato à sua função no 
local de origem de concurso, no caso da volta do titular da unidade escolar. 

Art. 19. Concluída a primeira etapa, o Grupo de Trabalho deverá fazer quadro de classes 
e/ou aulas  ou em substituição para realização da Segunda Etapa deste processo. 

Parágrafo Único: Para os professores efetivos em estágio probatório serão obedecidos 
todos os critérios descritos nos artigos da primeira etapa. 

 
Art. 20 A terceira etapa será destinada à atribuição aos professores habilitados para 

atendimento de aulas ou em substituição a serem contratados temporariamente, seguindo os 
critérios da primeira  etapa. 
 

Art. 21 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;  
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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. 22 Não poderão ser contratados para ministrar aulas adicionais: 

I.Professores detentores de dois vínculos empregatícios; 
II.Professor exercendo função em regime de Dedicação Exclusiva; 

III.Professores em situação de cedência; 
IV.Professores que estiverem em gozo de licença de qualquer natureza; 
V.Professores que apresentarem no decorrer do ano letivo anterior 5% de faltas 

injustificadas; 
VI.Coordenadores Pedagógicos; 

Art. 23 O professor que deixar de participar das etapas do processo de atribuição de classes 
e/ou aulas, constantes desta Instrução, ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação para 
lotação onde houver vaga. 

Art. 24 Da Coordenação Pedagógica - Para participar do processo de escolha da 
coordenação pedagógica o (a) candidato(a) deve constar do quadro de professor da Educação 
Básica, e: 

I. Ser ocupante de cargo efetivo ou estável; 
II. Ter no mínimo 02 (dois) anos de efetivo exercício ininterruptos até a data de 

inscrição prestados na escola em que pretende atuar; 
III. Ser habilitado (a) em nível de Licenciatura Plena; 
IV. Apresentar declaração de não ter sofrido ou estar sofrendo processo 

administrativo e disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos; 
V. Ter apresentado a proposta de trabalho ao corpo docente da escola; 

VI. Assinar o termo de compromisso de dedicação exclusiva de 40 horas, com o 
comprometimento de, durante a gestão de coordenação, possuir somente 
1(um) vínculo empregatício. 

§ 1º. Fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação a elaboração e 
repasse às escolas do termo de compromisso acima citado. 

§ 2º. Participarão da escolha da coordenação pedagógica os professores que tiveram aulas 
atribuídas na primeira etapa. 

§ 3° Caso não haja candidato (a) de cargo efetivo, com dois anos de serviços na Unidade 
Escolar poderá inscrever-se o professor que tenha um ano de serviço prestado na Unidade Escolar 
ou dois anos em qualquer escola da rede municipal. 

§ 4° Na Unidade Escolar onde inexistir candidato (a) de cargo efetivo com habilitação em 
nível superior, poderá inscrever-se o professor cursando Licenciatura Plena. 

§ 5° Na Unidade Escolar onde não houver candidato (a) responderá pela coordenação um 
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profissional designado pela Secretaria Municipal de Educação. 

§ 6° É vedado a participação no processo de escolha do professor que nos últimos 5(cinco) 
anos: 

I.   Tenha sido exonerado, disciplinado ou suspenso do exercício do     cargo 
e/ou função em decorrência de processo administrativo disciplinar; 

II.   Esteja respondendo a processo administrativo disciplinar; 

§ 7° O processo de escolha do(a) coordenador(a) deverá ser conduzido pelo(a) diretor(a), 
Presidente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e professores efetivos da unidade 
escolar.  
 

Art. 25 A coordenação pedagógica das escolas multisseriadas da zona rural será exercida 
pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. 
 

Art. 26 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da publicação, surtindo seus efeitos 
legais a partir do ano de 2010. 
 

Art. 27 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
CUMPRA-SE, 
 
Paranaíta-MT,  26 de novembro de 2009. 
 
 
 
 
ASSIS FRIZO� 
Secretário Municipal de Educação de Paranaíta-MT 


