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INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº 004/2016  

Dispõe sobre o processo de contagem de pontos e atribuição de sala e/ou 

aulas do Professor Efetivo e em Estágio Probatório, pertencentes ao quadro 

das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Paranaíta 

– MT.  

         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, Portaria nº 

310/14/GS/Seduc/MT e a Lei Municipal Nº 063/2014 (Reeditada pela LC 067/2014 e LC 

068/2014). 

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 contagem de pontos e atribuição de 

classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho dos professores efetivos e em estágio probatório nas 

unidades escolares da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino. 

RESOLVE:  

SEÇÃO I 

DA CONTAGEM DE PONTOS DE PROFESSORES EFETIVOS E EM ESTÁGIO 

PROBATÓRIO 

Art. 1º A contagem e registro de pontos dos profissionais da educação da Rede Municipal, 

efetivos e em estágio probatório obedecerão aos seguintes critérios: 

I – Os professores preencherão o cabeçalho da ficha de pontuação (anexa a esta Instrução 

Normativa) e a colocarão num envelope identificado, juntamente com cópias de títulos e 

certificados dos três últimos anos (2014 a 2016) e o entregarão à Coordenação Pedagógica de sua 

escola; 

II – A Coordenação Pedagógica das Escolas: Juscelino K. de Oliveira, Cristo Redentor, Maria 

Quitéria e Tancredo de Almeida Neves entregará à Secretaria de Educação a planilha de 

acompanhamento das atividades do ano corrente, juntamente com os envelopes dos profissionais, 

no dia 12/12/2016, até às 9 horas.                    

 III – Os professores das Escolas Municipais São Pedro e Nossa Senhora das Graças 

encaminharão os envelopes à Secretaria de Educação até o dia 12/12/2016, até às 9 h; 

IV - O processo de contagem de pontos de professores efetivos e em estágio probatório da 

rede Municipal de Ensino será realizado pela Supervisão Escolar, entre os dias  13 e 19/12/2016, na 

Secretaria de Educação; 
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V – No dia 20/12/2016, no período matutino, a Secretaria de Educação devolverá às escolas, 

as fichas de contagem de pontos para conferência e assinatura dos profissionais. Não havendo 

concordância com a somatória, a recontagem será realizada na Secretaria de Educação, na presença 

do professor, no dia 21/12/2016. 

         VI – A relação final da contagem de pontos dos profissionais efetivos e em estágio probatório 

será fixada no mural da Secretaria de Educação e nas respectivas escolas, por habilitação 

(Doutorado e Mestrado; Graduados com Especialização; Graduados com Licenciatura Plena), no 

cargo de Professor, no dia 22/12/2016. 

 

SEÇÃO II 

DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS 

Art. 2° Todos os profissionais da educação, efetivos e em estágio probatório 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. 3° O processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho da Rede 

Municipal de Ensino 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). 

 

Art. 4º 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 à classificação abaixo: 

I. Doutorado e Mestrado; 

II. Graduados com Especialização; 

III. Graduados com Licenciatura Plena; 

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

diploma ou histórico original com cópia autenticada.  

 

Art. 5º As aulas serão atribuídas: 

a) aos professores efetivos da unidade escolar;  

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

         § 1º - A atribuição de classes e/ou aulas dos professores nas etapas, nas modalidades e 

ou especificidades da Educação Básica, dará prioridade aos profissionais lotados na unidade 

escolar.  

         Art. 6° 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:  

- 25/01/2017 –  das  7:30 às 10:30 horas, aos professores efetivos e em estágio probatório, 

das Escolas Juscelino Kubitschek de Oliveira, Nossa Senhora das Graças e do Centro de 

Educação Criança Feliz, na Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira; 

-26/01/2017 - às 08:30 horas, aos professores efetivos e em estágio probatório  das 

Escolas Municipais Tancredo de Almeida Neves, Maria Quitéria e Cristo Redentor, na 

Escola Municipal Maria Quitéria.   

- 27/01/2017 - às 9:00 horas, aos professores efetivos da EM São Pedro, na Secretaria de 

Educação; 

SEÇÃO III 

DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Art. 7º 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. 35 e seus incisos; Art. 36; Art. 37 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 

063/2014 (Reeditada pela LC 067/2014 e LC 068/2014). 

Art. 8º 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 

 

 

SEÇÃO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 9º 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 2° desta 

Instrução Normativa. 

Art. 10º 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, após o 

cumprimento do disposto no art. 5º e seu § 1º. 

Art. 11 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. 12 Os professores efetivos que se enquadram no Artigo 11 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. 13  Será permitida ao professor efetivo a atribuição de horas/aula adicionais após a 

finalização do processo de atribuição de aulas/classes da unidade escolar, respeitada a ordem de 

classificação na recontagem de pontos, de acordo com a LC 063/2014, Art. 112  e seus parágrafos.  

 

         I – No dia 25/01/2017, após a finalização do processo de atribuição de aulas/salas na Escola 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, será realizada a atribuição de horas/aula adicionais aos 

interessados relacionados pela Direção, obedecendo-se a ordem de pontuação do profissional e ao 

disposto no § 3º do Art. 5º. 

        

        Parágrafo Único -  O professor efetivo ou em estágio probatório que atribuir aulas adicionais, 

e não assumi-las por quaisquer motivos, ficará no ano seguinte impossibilitado de concorrer 

novamente à atribuição desta modalidade de aulas.  

 

       Art. 14 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

       Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário 

                                                                      CUMPRA-SE, 

                                                                      Paranaíta-MT, 09 de novembro de 2016. 

                                                                   ____________________________________ 

                                                                                            Assis Frizon                                                                           

                                                                             Secretário Municipal de Educação  

                                                                                       Decreto nº 234/2014 


