
 
  

INSTRUÇÃO NORMATIVA 008/2017 

 

                                                                           Gaúcha do norte, 19 de dezembro 2017. 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DE ABERTURA DE 

INSCRIÇÃO PARA CONTAGEM DE PONTOS DOS 

PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO, 

PROFESSORES, SECRETARIO ESCOLAR, APOIO 

ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, E AUXILIAR DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS UNIDADES 

ESCOLARES PARA O EXERCICIO DE 2018. 

A Secretaria Municipal de Educação, neste ato, através do Secretário Municipal de 

Educação, no uso de suas atribuições, vem perante as comunidades escolares, EMEB XINGU 

EMEB BOTUVERA, EMEB BEM ME QUER, EMEI CANTINHO DO AMOR, EMI MEHINAKO 

MADRIN, EMI ULUPWENE, EMI EMKIA, EMI MIRASOL, bem como das salas anexas. Deliberar o 

que segue: 

1 – DAS INSCRIÇÕES: 

1.1 – A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital e não poderão alegar desconhecimento das mesmas, para tanto: 

1.2 – As inscrições serão realizadas em dias úteis no período de 19/12/2017 a 22/12/2017 das 

07:00 ás 11:00 horas, e das 13:00 às 17:00 horas na Unidade Escolar; 

1.3 Serão convidados a participarem do momento de sua contagem de pontos, que ocorrerá na 

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMECEL no período de: 22/01/2018 a 23/01/2018. 

1.4  Para os cargos de Professores, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Secretaria Escolar  e 

Apoio Administrativo Educacional (auxiliar de serviços gerais, merendeira). Devendo 

apresentar no momento da inscrição os documentos originais, bem como uma cópia de cada 

documento apresentado. FIXA DE INSCRIÇÃO ANEXO II para os cargos de Professores e FICHA 

DE INSCRIÇÃO ANEXO III para os demais cargos; 

I. O candidato deverá comparecer no local, dia e hora marcados, munidos de cópias da 

documentação exigidas neste Edital, para o cargo; 

II. Após a conclusão da ficha de contagem de pontos não será permitido alterações nas 

mesmas ficando às atribuições vinculadas as quantidades de pontos obtidos na contagem. 



 
III. O resultado classificatório das inscrições de Professores, Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil, Secretaria Escolar e Apoio Administrativo Educacional serão disponibilizados no mural 

das unidades escolares a partir do dia 24/01/2018 a partir das 13h00min horas, onde houver 

servidores efetivos. 

 

2 – DA ATRIBUIÇÃO DE PROFESSOR: 

2.1 – O processo de atribuição deverá ser organizado através de normativa editada pela 

Secretária de Educação, mediante confirmação de números de alunos matriculados até a 

data prevista para a atribuição, bem como disponibilização de espaços físicos nas 

instituições de ensino. 

2.2 - Principais funções/atribuições – conforme Lei Complementar nº 005 de 17/12/2010, 

art.5º: 

I – Participar da formulação de politicas educacionais nos diversos âmbitos do sistema público 

de educação básica; 

II – Elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito especifico de sua atuação; 

III – Participar e elaborar o Projeto Politico Pedagógico; 

IV – Desenvolver regência efetiva; 

V – Controlar e avaliar o rendimento escolar; 

VI – Executar tarefas de recuperação dos alunos; 

VII – Participar de reunião de trabalho; 

VIII – Desenvolver pesquisa educacional; 

IX – Outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em lei ou regulamento. 

 

2.3 – Do processo para atribuição – Para CONTAGEM DE PONTOS/ CLASSIFICAÇÃO 

2.3.1 – A contagem de pontos para atribuição dos efetivos será realizada através de uma 

Comissão que deverá conter representantes dos conselhos escolares, do quadro de 

profissionais da escola, diretor, coordenador pedagógico e Secretário Municipal de 

Educação, e seguirá critérios seletivos constantes na ficha de contagem de pontos que 

se encontra anexa nesta instrução. 

2.3.2 – Para contagem de pontos referente a FORMAÇÃO/TITULAÇÃO deve – se considerar o 

ponto da maior titulação que o profissional tiver concluído, não sendo permitida a 

contagem de dois títulos ou mais para o mesmo nível de formação. 

 

2.4 – Dos Requisitos: 

I – Ser graduado em LICENCIATURA PLENA, com habilitação na área de atuação; 

II – Apresentar o Diploma (constando data de colação de grau), emitido por IES com curso 

autorizado ou Atestado de Conclusão de Curso Superior, acompanhado do Histórico Escolar; 

III – Cursos de Magistério em nível médio, nas unidades onde estes profissionais não forem 

suficientes; 

IV – No caso de atuação na Educação Especial, deverá ter formação ou capacitação especifica 

na área; 

V – Apresentar certificados de cursos de formação e ou/capacitações, dos últimos 03 anos; 



 
VI – Documentos pessoais; 

VII – Comprovante de residência; 

VIII – Entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, em anexo a copia de 

todos os documentos a serem entregues. 

IX – Declaração de assiduidade assinada pela coordenação (para professores) demais cargos 

assinada pela direção. 

X – Declaração de tempo de serviço assinada pela direção. Anexo uma copia do holerite de 

pagamento. 

 

3 – DA ATRIBUIÇÃO DO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SECRETARIA ESCOLAR  

E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL: 

3.1 – A seleção do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Secretaria Escolar e Apoio 

Administrativo Educacional serão realizados pela Comissão prevista nesta instrução, para 

unidades escolares da rede municipal que disponibilizarem vagas. 

3.2  - É vedada a acumulação deste cargo com qualquer outro cargo público estadual, 

municipal independentemente da carga horária. 

 

3.3 – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – conforme art.07; 10; 12; 13; 14; 15. 

 

3.3.1 – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial é titulado por profissional 

de nível médio profissionalizante, tendo por atribuição geral o auxílio aos professores 

e profissionais na execução da Política Municipal de Educação Especial e 

Desenvolvimento Infantil na Rede Municipal de Ensino. 

3.3.2 – Secretário Escolar – assumir responsabilidade básica de planejamento, organização, 

coordenação, controle e avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria e sua 

execução; verificar a regularidade da documentação referente à matrícula, adaptação, 

transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do gestor 

escolar; atender e providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos 

competentes de dados e informações educacionais; facilitar e prestar todas as 

solicitações aos representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho 

Estadual de Educação sobre o exame de livros, escrituração e documentação relativa à 

vida escolar dos alunos e vida funcional dos servidores e, fornecerlhes todos os 

elementos que necessitarem para seus relatórios, nos prazos devidos.  

3.3.3 - Nutrição Escolar – As atividades de preparar os alimentos que compõem a merenda 

escolar, manter a limpeza e organização do local, dos materiais e dos equipamentos 

necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higienização, organização e o controle 

de insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições. 

3.3.4 – Manutenção da Limpeza – As atividades de limpeza e higienização das unidades 

escolares, internas e execução da limpeza das áreas externas; 

 



 
3.4 DO PROCESSO SELETIVO – para CONTAGEM DE PONTOS/CLASSIFICAÇÃO dos candidatos, 

MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, NUTRIÇÃO ESCOLAR, a Comissão deverá considerar os 

critérios constantes nesta instrução. 

 

3.5 – DOS REQUISITOS: 

I – Ter formação de ensino fundamental completo; 

II – Apresentar Histórico Escolar ou Atestado de Conclusão de Ensino Fundamental emitido por 

Instituição de Ensino autorizada; 

III – Cursos e capacitações especificas na área; 

IV – Documentos pessoais; 

V – Comprovante de residência; 

VI – Entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, em anexo a copia de 

todos os documentos a serem entregues. MODELO NO ANEXO II e III 

VII – Declaração de assiduidade assinada pela coordenação (para professores) demais cargos 

assinada pela direção. 

VIII – Declaração de tempo de serviço assinada pela direção. Anexo uma copia do holerite de 

pagamento. 

 

3.6 - DO PROCESSO SELETIVO – para CONTAGEM DE PONTOS/CLASSIFICAÇÃO dos candidatos 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E SECRETARIO ESCOLAR. 

 

I – Ter formação de ensino médio completo; 

II – Apresentar Histórico Escolar ou Atestado de Conclusão do Ensino emitido por Instituição 

de Ensino autorizada; 

III – Cursos e capacitações especificas na área; 

IV – Documentos pessoais; 

V – Comprovante de residência; 

VI – Entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, em anexo a copia de 

todos os documentos a serem entregues. 

VII – Declaração de assiduidade assinada pela coordenação (para professores) demais cargos 

assinada pela direção. 

VIII – Declaração de tempo de serviço assinada pela direção. Anexo uma copia do holerite de 

pagamento. 

 

 

4 – DA CLASSIFICAÇÃO/atribuição de jornada de trabalho: 

4.1 – A Comissão fará analise dos documentos apresentados pelos candidatos e procederá a 

classificação dos inscritos, em ordem decrescentes, por cargo/ou função, de acordo com 

os critérios de contagem de pontos estabelecidos nesta instrução. 

4.2  - Na ocorrência de empate entre os candidatos, a decisão dar – se – á mediante os 

critérios: 

a)maior escolaridade; 



 
b)maior idade. 

4.3 – A Comissão fica responsável pela seleção, (contagem de pontos) e divulgação dos 

resultados da pontuação dos efetivos. Devendo encaminhar o resultado ao Secretario 

Municipal de Educação para este efetuar a atribuição da jornada de trabalho conforme 

programação da SEMECEL, juntamente com o presidente da comissão de contagem de pontos. 

I – Divulgar, por ordem de classificação, o nome dos profissionais efetivo da educação, nos 

termos desta INSTRUÇÃO, no dia 15/01/2018; 

II – Fica a cargo da comissão divulgar o local, a data e o horário em que será realizado o 

processo de atribuição de classes e ou/aulas e/ ou jornada de trabalho e demais informações 

necessárias para o cumprimento desta instrução; de acordo com a programação da SEMECEL. 

III – Proceder a digitalização da pontuação e do processo de atribuição; 

IV – Proceder juntamente com o órgão responsável, Secretaria Municipal de Educação, á 

atribuição de vagas/aulas livres e/ou em substituição aos profissionais da educação por ordem 

rigorosa de classificação, e em sessão publica, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA 

ATRIBUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EXPEDIDA PELA SEMECEL. 

 

5 – DA CONTAGEM DE PONTOS: 

5.1 – para seleção dos candidatos efetivos, será utilizada a contagem de pontos observando as 

pontuações com base nos requisitos de titulação, formação continuada e experiência 

profissional, conforme critérios a baixo: 

 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 10 

ENSINO MÉDIO 20  

LICENCIATURA CURTA 30 

ENSINO SUPERIOR (LICENCIATURA PLENA) 40 

ESPECIALIZAÇÃO NA AREA DE ATUAÇÃO 50 

MESTRADO NA AREA DE ATUAÇÃO 70 

DOUTORADO NA AREA DE ATUAÇÃO 80 

 

5.2 – FORMAÇÃO CONTINUADA na área correspondente ao cargo pleiteado, referente aos 

últimos três anos, registrado pela instituição formadora contendo carga horária e conteúdo 

ministrado. 

 

01 (UM) ponto para cada 40 horas, no Maximo ate 05 pontos. 

 

5.3 – EXPERIÊNCIA PROFICIONAL; comprovação de experiência profissional na área de 

atuação, a partir de seis meses mediante declaração da instituição de atuação. 

 

0,5 (MEIO) ponto para cada seis meses trabalhados na área para o qual o profissional estável 

concorre (tempo de serviço). 

 



 
5.4 – ASSIDUIDADE; cumprimento em dia com todos os deveres designados na lei 05 de 

17/12/2010, bem como das atividades escolares e programações designadas pela direção e 

coordenação escolar. Ausência de reclamações por parte da comunidade escolar comprovada 

mediante lavratura de atas e ou termos documentados nas instituições. 

 

Avaliação em 100% 05 pontos 

Avaliação em 75% 03 pontos 

 

 

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

6.1 – A sessão pública para atribuição aos professores, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e, 

Secretário Escolar e apoios administrativos educacionais efetivos, deverá ser realizada 

26/01/2018. 

 

6.2 – A disponibilização de vagas para atribuição será editada em normativa até a data da 

atribuição; 

 

6.3 – A disponibilidade de vagas para aulas suplementares obedecerá a  instrução normativa 

até a data da atribuição. 

6.4  - Fica nomeado para compor a comissão de contagem de pontos dos servidores efetivos 

os servidores descritos no documento em anexo. 

6.5 – As questões inerentes a esta portaria que for objeto de questionamento por parte de 

servidores, será resolvida através da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

 

 

 Marcos Douglas Pereira            Marisa Usinger  

      Secretaria Municipal de Educação,           Presidente 

              Cultura, Esporte e Lazer 

          Portaria nº 003/2017 

  

 

   

  

Catia Leticia Trevisan    Rosimeire Cardoso dos Santos 

          Membro       Membro 

 

 

 

 

 



 
Evanesa Dutra Leite      Rizelia R. dos S. Rocha Correa 

          Membro       Membro 

 

 

 

ANEXO I  

 COMISSÃO PARA CONTAGEM DE PONTOS 

 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação, neste ato, através do Secretário Municipal de 

Educação, no uso de suas atribuições, vem perante as comunidades escolares, nomear ao 

servidores efetivos a baixo relacionados para compor a comissão interna de contagem de 

pontos para atribuição de aulas, serviços aos servidores efetivos da EDUCAÇÃO. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Ficam nomeados os Membros, para integrar a Comissão de Avaliação e Julgamento do 
Processo Seletivo Simplificado para os servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de 
Educação com os seguintes representantes: 

1. Representantes: 

· Presidente: Marisa Usinger, RG 1282347-3 SSP/MT, CPF nº 885.250.231-91,Coordenadora de 
Programas, Matricula nº 017989. 

· Membro: Catia Leticia Trevisan, RG 80429029, CPF 005.562.091-41 Coordenadora 
Pedagógica, Matricula nº 017429. 

· Membro: Evanesa Dutra Leite RG 2792909-4 SSP/MT CPF 716.186.001-68 Secretaria escolar, 
Matricula nº 173461 

· Membro: Rizelia Rodrigues dos Santos Rocha Correa RG 1432197-1 CPF 003.323.251-21 
continua, Matricula nº19071 

· Membro: Rosimeire Cardoso dos Santos RG 3144766-0 CPF 773.950.261-87 Professora, 
Matricula nº 4221. 

 

 

_____________________________________ 

MARCOS D. PEREIRA  

SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO II  

FICHA PARA INSCRIÇÃO DE CONTAGEM DE PONTOS PARA SERVIDORES EFETIVOS. 

 

1. Dados pessoais: 

 

Nome do Servidor (a):________________________________________Dt Nasc:______/______/______ 

 

End:__________________________nº__________complemento:________________Bairro:______________ 

Cidade:_________________________CEP:_______________Telef Res/Cel:______________________ 

Outro telef:______________email:_____________________________________Matricula:_____________ 

RG:________________Exp:_____UF:____Dt Exp:___/_____/_____CPF:________________________ 

Habilitação:_______________________________________________________________________ 

Concurso e/ou Enquadramento:________________________________________________________ 

Nova Habilitação: a)_________________________________b)______________________________ 

Instituição a  qual se  candidata : 

Possui outro vinculo empregatício: 

 

(     ) NÃO 

(     ) SIM 

                 TIPO: 

(      ) PUBLICO 

 

(     ) PRIVADO 

 

 

JORNADA DE TRABALHO:  

_______________Horas /semanais 

 

2. Situação funcional: Cargo/ 

Função: 

Jornada Semanal de Trabalho: 

(     ) Efetivo  

 

 

 

(    ) Professor 

(    ) Aux. de  Educação Infantil  

 

(     ) Reg de trabalho de 30 (trinta) horas 

(     ) Reg de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas  

(     ) Reg. De trabalho de 40 (quarenta) horas 

3. Opção de Atribuição: 

 

a) OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO 

TIPO 

HABILITAÇÃO: 

(  )  P/habilitação Concurso/Enquadramento-Disciplina(_____________) 

(  ) Unidocência  

(     ) Nova habilitação                                Disciplina(________________) 

 

                                                

 

b) Opção de Atribuição em:  

(    ) ED. BÁSICA 1º E 2º CICLO                  

(    ) CRECHE   ESCOLAR 

(    ) ED. DO CAMPO        

(    )  ESCOLA ED. ESPECIAL 

 

4 ) NUMERO DE PONTOS OBTIDOS: 

 

CRITÉRIOS INDICADORES CÔMPUTO PONTOS 

I. DA FORMAÇÃO TITULAÇÃO (considerar a maior 

titulação)   

   



 
     

 

Pós Graduação 

Doutorado 80 (oitenta) pontos   

Mestrado 70 (setenta) pontos   

Especialização 50 (quarenta) pontos   

 

 Licenciatura 

Licenciatura Plena 40(quarenta) pontos   

Licenciatura Curta 30 (trinta) pontos   

Ensino médio  20 (vinte) pontos   

Ensino Fundamental  10 (dez) pontos   

      

II. DO TEMPO DE SERVIÇO – CONSIDERANDO APENAS O PERÍODO DE SERVIÇO EFETIVO- considerar a 

partir da data do ingresso. 

 

a Para cada seis meses de serviço  na área para o qual o 

profissional estável concorre (tempo de serviço). 

0,5 (meio) ponto 

 

 

 

 

 

III. ASSIDUIDADE DA JORNADA DE TRABALHO EM 2017 

 

a Assiduidade de 100% do Regime/Jornada de trabalho 

(em sala de aula) e por participação em 100% das 

reuniões pedagógicas.   

5.0 (cinco) pontos   

b Assiduidade de 75% do Regime/jornada de trabalho (em sala de aula) e 

por participação em 75% das reuniões pedagógicas. 

3.0 (três) pontos 

  

c Por ter mantido os prazos estabelecidos pela 

secretaria da escola quanto ao 

preenchimento dos diários de classe, 

referente a freqüência e conteúdos durante o 

ano de 2017.  

100% 5.0(cinco) pontos   

75% 3.0(três) pontos   

    

    

d Por participação em 100% das atividades cívicas, 

comemorativas.  

1.0 (um) ponto   

e 

 

 Por participação em 100% das Assembléias da 

Comunidade Escolar. 

1.0 (um) ponto 

 

  

 

f 

Ao professor efetivo que no exercício de 2017 

utilizou-se de sua hora atividade, em todo os 

semestres, para realizar atendimento individualizado 

a alunos que apresentavam desafios de aprendizagem. 

 

1.0 (um) ponto 

  

IV 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR – considerar apenas os últimos 3 (três) anos. 

 

 a Cursos de formação continuada realizados na área de 

educação que contemplem conhecimentos didático-

curriculares e de políticas educacionais, com limite 

máximo de 3.0 (três) pontos para 240 horas. 

 

 

0,5 (meio) ponto 

para 40 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

Publicações Cientificas 

(todas com o parecer do 

Conselho Editorial).  

Livros  1,0 (um) ponto   

Texto ou resumo em 

jornal ou revista 

(magazine) 

0,25 (vinte e 

cinco) centésimos 
  

Artigo completo 

publicado em 

periódicos. 

0,75 (setenta e 

cinco) centésimos 
  

  Comunicação Oral:    



 

 

 

 

c 

Artigos publicados em 

anais de eventos (impresso, 

CD ou home-page do 

trabalho/URL). 

resultado de pesquisa 

concluída ou que já 

apresenta análises 

preliminares, contendo 

de 3 a6 páginas.   

0,75 (setenta e 

cinco) centésimos 

Pôster: relatos de 

experiências ou 

pesquisas iniciadas, 

contendo de 3 a 6 

páginas.   

 

0,5 (meio) ponto 
 

 

 

 

V TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

VI EM CASO DE EMPATE: (via sistema)   

Tempo de serviço na unidade escolar.    

Tempo de serviço na Rede Municipal de 

Ensino/MT. 
 

 

  

Maior idade. / Escolaridade    

VII 

Obs: 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS P/ DESEMPATE: 

- Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais. 

- Atribuição será de acordo com a classificação em Sessão Publica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ASSINATURA DO SERVIDOR                 RESPONSÁVEL PELA ATRIBUIÇÃO               DATA 

 

 

 

_______________________________           __________________________________                  _____/_____/_________ 


