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e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas quando do encerramento do 
expediente. Investir quaisquer condições anormais que tenha observado, responder as 
chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao imediato conhecimento das autoridades 
competentes qualquer irregularidade verificada quando necessário, no exercício de suas 
funções. 

ANEXO III 
 

 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO (a ser utilizado pelo CANDIDATO) 
 
 
 
 

Eu(nome completo)__________________________________________________________________________, (nacionalidade) 
________________ , (estado civil)___________ , (profissão)_____________________________ , nascido(a) em___________________ ,R.G. 
nº___________________ , C.P.F. nº _________________________, residente na 
Rua/Av._________________________________________________________________________,  nº _______, 
Bairro_______________________________,Cidade_____________________________________,Estado______________________, CEP 
_____________________, Tel.___________________, Nomeio e constituo meu bastante procurador o Senhor (nome 
completo)_________________________________________, (nacionalidade) ____________________, (estado 
civil)______________________________________, (profissão) ___________________________, R.G. nº 
_________________________,C.P.F.nº______________________residente na Rua/Av. _____________________________________, 
nº________,Bairro ______________________, Cidade _____________________________ , Estado___________________ , CEP 
_____________________, para o fim específico de assinar o requerimento de inscrição do Teste Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de 
Nova Monte Verde – MT. 
 
________________________________________________(local e data) 
 
________________________________________________(assinatura) 
 
________________________________________________(R.G.) 
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ANEXO IV 
 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 
 
PORTARIA N° 006/2012 - S.M.E.C.D. 
 

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto, Luciana Brustolin Pereira, 
considerando a necessidade de normatizar o 
processo de inscrição dos profissionais da 
Educação para o ano letivo de 2013, das 
unidades escolares da Rede Pública Municipal 
de Ensino, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº. 9.394/96, as Leis 
Municipais 335/2007, 373/2009, e 437/2010. 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Estabelecer os critérios e normas para as inscrições de Profissionais de 

Educação Básica na rede municipal de ensino para o ano letivo de 2013. 

Art. 2º - As inscrições para os Profissionais da Educação acontecerão no período 

de 03/12/2012 à 10/12/2012. 

Art. 3º - Os profissionais que se inscreverem para o cargo de Professor da 

Educação Infantil deverão: 

 I – Ser habilitado em Pedagogia ou normal superior apresentando diploma, 

histórico escolar ou declaração de conclusão de curso juntamente com o histórico 

escolar. 

Art. 4º - Os profissionais que se inscreverem para o cargo de Auxiliar de Professor 

da Educação Infantil deverão: 
 I – Ser habilitado em nível Médio apresentando diploma, histórico ou declaração de conclusão de 

curso juntamente com o histórico escolar.  

Art. 5º - Os profissionais que se inscreverem para as Séries Iniciais do Ensino 
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Fundamental, deverão: 

 I – Ser habilitado em Pedagogia apresentando diploma, histórico ou declaração 

de conclusão de curso juntamente com o histórico escolar. 

Art. 6° - Os profissionais que se inscreverem para as Séries Finais do Ensino 

Fundamental deverão: 

 I – Ter habilitação específica para a área que se inscrever, apresentando 

diploma, histórico ou declaração de conclusão de curso juntamente com o histórico 

escolar. 

II – Ser Graduado em Licenciatura Plena; 

Art. 7° - A ficha de inscrição deverá estar acompanhada das fotocópias dos 

seguintes documentos: 

 I – Certidão de casamento ou nascimento 

II – Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos 

III – Carteira de Identidade 

IV – Cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

V – Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição. 

VI – Diploma, histórico ou declaração de conclusão de curso e histórico da 

formação mínima exigida para as aulas as quais se candidata. 

VII – Carteira de Trabalho e número ou cartão de PIS / PASEP. 

VIII – Declaração por tempo de serviço na unidade escolar (a qual se 

inscreve). 

IX – Certificados de Cursos a partir do ano 2010, na área educacional. 

Art. 8° - Não será efetuada a inscrição do profissional que não apresentar todos os 

documentos exigidos nesta portaria exceto as declarações em caso do profissional 

iniciante.  

Art. 9° - As inscrições serão feitas nas Escolas da rede Municipal de interesse do 

candidato em horário de expediente: 

I – Escolas Municipais do Campo - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto; 
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II - Educação Infantil - Centro Municipal de Educação Infantil Reino Encantado; 

III – Ensino Fundamental – Escola Municipal de Ensino Fundamental Roberto José 

Ferreira; 

IV – Educação Infantil e 1º Ciclo do Ensino Fundamental – Escola Municipal Dom 

João VI; 

Art. 10 - Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

Art. 11 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 

 

 
 

Nova Monte Verde/MT, 13 de Novembro de 2012. 
 
 

 
Luciana Brustolin Pereira 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 
Decreto nº. 132/2011 
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ANEXO V 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ. 37.465.556/0001-63 
 
 
 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
 

PORTARIA Nº 002/2013 
 

 
Dispõe sobre critérios e procedimentos para 
atribuição de classes/aulas do professor para o 
ano letivo de 2013 na Rede Municipal de Ensino. 
 

  
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de 
suas atribuições legais e; 
 Considerando a Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 e as 
Leis Municipais 335/2007, 373/2009 e 437/2010; 
 Considerando as Políticas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para 
valorização, assegurando formação contínua, acompanhamento de desenvolvimento e 
melhoria qualitativa e quantitativa do ensino; 
 Considerando recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 
para planejamento e desenvolvimento de ações que visem melhorar os índices da 
educação do município perante indicadores da qualidade do ensino, como o Ideb 
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e a Prova Brasil; 
 
 RESOLVE: 
 
 Art 1º. Orientar e definir critérios para atribuição de classes e ou aulas para o 
ano letivo de 2013; 
  Art.2°. Para classes e ou aulas das turmas do 1º ao 9º ano da Educação Básica a 
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distribuição das mesmas se dará, quando necessário em 03 (três) fases: 
I – Primeira fase: atribuição da carga horário de efetivação dos profissionais, realizada 
através de módulos, levando em consideração primeiramente a formação específica do 
profissional, posteriormente sua área de atuação e também de acordo com o artigo 7º 
da Portaria nº 867 de 4 de julho de 2012 do Ministério da Educação que instiui o Pacto 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa respeitando o critério do perfil do professor 
alfabetizador em classes, disciplinas ou área do conhecimento em que se concentra o 
máximo qualitativo de sua prática pedagógica; 
II – Segunda Fase:  atribuição de classes ou aulas excedentes aos profissionais efetivos 
com máximo de 20 horas semanais; 
III – Terceira Fase: atribuição de classes ou aulas livres aos profissionais da educação 
em regime de contrato temporário de prestação de serviço, conforme aprovação em 
teste seletivo e classificação definida pelos resultados do teste seletivo e da prova de 
títulos a que cada candidato estará submetido; 
 
Art. 3º - A classificação dos candidatos a classes e ou aulas em regime de contrato 
temporário é a nota final obtida pela soma equivalente do teste seletivo e da contagem 
da prova de títulos, sendo que a nota do teste seletivo será correspondente a 60% da 
nota final e a prova de títulos à 40% da nota final que define a classificação dos 
candidatos; 
Art. 4º - Ao candidato que realizar o teste seletivo, mas que não tenha sido submetido a 
prova de títulos, levando em consideração a realização e inscrição do teste seletivo 
ocorrer posteriormente ao período de inscrições nas unidades de ensino do Município, 
o mesmo terá direito e obrigação de ser avaliado pela comissão de cada unidade, 
segundo critérios definidos anteriormente e constantes nas fichas de inscrições de cada 
unidade; 
Art. 5° -  Para atribuição de classes ou turmas da Educação Infantil do Município de 
Nova Monte Verde, a mesma será feita em 03 (fases): 
I – Primeira fase: atribuição de classes ou turmas ao professores do quadro municipal: 
II – Segunda Fase: atribuição de classes ou turmas para profissionais contratados após 
teste seletivo e prova de títulos; 
III – Terceira fase: atribuição de classes ou turmas ainda disponíveis para professores 
do quadro efetivo municipal; 
Art. 6º - A distribuição de classes e ou aulas ao professores efetivos será feita 
conforme classificação da prova de títulos previamente realizada nas unidades de 
ensino; 
Art. 7°  - Nos casos de retorno por afastamento temporário de profissionais efetivos, 
sua atribuição deverá ocorrer ao fim da primeira fase, após os demais efetivos estarem 
lotados, havendo dois ou mais efetivos em retorno, a classificação para atribuição 
seguirá os seguintes critérios: 
I – Maior tempo de serviço na unidade escolar; 
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II – Maior tempo de efetivação; 
III – Maior idade. 
Art. 8° - Na Escola Municipal Roberto José Ferreira as atribuições ocorrerão conforme 
o seguinte: 
I – Primeira fase: no dia 29/01/2013, ás 08:00H; 
II – Segunda Fase: no dia 29/01/2013, ás 9:30H; 
III – Terceira Fase: no dia 14/02/2013, ás 8:30H. 
Art. 9º - No Centro Municipal de Educação Infantil Reino Encantado as atribuições 
ocorrerão conforme o seguinte: 
I – Primeira fase: no dia 29/01/2013, ás 13:30H; 
II – Segunda Fase: no dia 14/02/2013, ás 13:30H; 
III – Terceira Fase: no dia 14/02/2013, ás 15:30H. 
Art. 10º - Para as escolas do campo a atribuição de classes ou turmas dos profissionais 
efetivos será feita no dia 30/01/2013, ás 8:30H, nas dependências da Secretaria 
Municipal de Educação; 
Art. 11º - Aos professores das escolas do campo em regime de contrato temporário de 
serviço, mediante classificação do teste seletivo, a atribuição será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Educação no dia 15/02/2013, ás 8:30H; 
Art. 12° -  Na Escola Municipal Dom João VI as atribuições ocorrerão conforme o 
seguinte: 
I – Primeira fase: no dia 30/01/2013, ás 9:00H, para ensino fundamental e educação 
infantil; 
II – Segunda Fase: no dia 30/01/2013, ás 10:30H, para ensino fundamental; 
III – Segunda Fase: no dia 15/02/2013, ás 9:00H, para Educação Infantil; 
IV – Terceira Fase: no dia 15/02/2013, ás 10:30H para ensino fundamental e, 11:00H 
para educação infantil; 
Art. 13° - Para a efetiva contratação dos profissionais temporários, os mesmo deverão 
assinar termo de compromisso firmando o conhecimento e cumprimento do calendário 
escolar de 2013 e as normas do estabelecimento onde será lotado; 
Art. 14° -  Os casos omissos desta portaria poderão ser tratados na secretaria Municipal 
de Educação e Cultura; 
Art. 15° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua edição e fixação revogando-se 
as disposições contrário. 
 

Nova Monte Verde-MT, 21 de Janeiro de 2013. 
 

 
ILSON RODRIGUES DA CRUZ 

Secretário Municipal de Educação e Cultura 
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