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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
INSTRUCÃO NORMATIVA Nº 05/2018 - SMED /PALMAS – PR

Estabelece as normas para a distribuição de turmas/aulas para os professores das 
Instituições de Ensino da Rede Municipal de Palmas/PR.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando 
a necessidade de normas para a distribuição de turmas/aulas nas Instituições de Ensino 
da Rede Municipal de Ensino de Palmas, visando assegurar o atendimento da demanda, 
a expansão do ensino, o funcionamento regular das Escolas Municipais e Centros 
Municipais de Educação Infantil resolve:
Art. 1º Compete à Secretaria Municipal de Educação, a coordenação geral do processo de 
distribuição de turmas/aulas da Rede Municipal de Ensino de Palmas.
Art. 2º A distribuição de aulas dos Professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 
Professores de Arte, Professores de Educação Física, Professores de Inglês, Pedagogos 
e Professores da Educação Infantil para o ano letivo de 2019, será nos dias 18 e 19 de 
dezembro de 2018 e deverá obedecer aos critérios definidos nesta Instrução Normativa.
Art. 3º A distribuição será organizada da seguinte maneira:
I – Dia 18 de dezembro de 2018: distribuição de aulas e turmas por escola, conforme 
cronograma (anexo I), para os professores lotados na Instituição de Ensino e acontecerá 
na própria instituição com a presença da Secretaria Municipal de Educação.
II – Dia 19 de dezembro de 2018: distribuição de aulas e turmas para professores 
excedentes e será no Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori (horário em anexo).
III – As aulas extraordinárias serão distribuídas no início do ano de 2019.
Art. 4º A distribuição de aulas deverá obedecer a seguinte ordem de prioridade:
I – Professor efetivo lotado na escola (concursos assumidos antes de 2006, desde que 
não exista portaria de remoção), professor efetivo lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, prestando serviço na escola, conforme Artigo 164, Parágrafo único da Lei 1666 
publicada no Jornal Folha de Palmas, edição 430 de 01/06/2006.
a) Maior tempo de serviço na escola, em caráter efetivo, contado da última portaria ou 
comprovação mediante documento.
b) Havendo empate entre dois ou mais professores, para os nomeados até o ano de 
1998, o critério de desempate será a idade considerando que não há a classificação dos 
concursos realizados anteriormente a 1998, e o critério de desempate para os efetivos a 
partir de 1998 será a classificação do concurso.
II – Professor efetivo excedente na escola na qual presta serviço considerando:
a) Maior tempo de serviço no município em caráter efetivo, conforme classificação 
realizada de acordo com a data de admissão.
b) Havendo empate entre dois ou mais professores, para os nomeados ate o ano de 
1998, o critério de desempate será a idade considerando que não há a classificação dos 
concursos realizados anteriormente, e o critério de desempate para os efetivos a partir de 
1998 será a classificação do concurso.
Art. 5º As aulas extraordinárias serão atribuídas conforme Lei 2001 de 25/03/2011.
Art. 6º O professor interessado em assumir turmas na modalidade Educação Especial/
Sala de Recurso Multifuncional, deverá apresentar o documento original e cópia, que 
comprove habilitação específica ou especialização na modalidade de Educação Especial 
com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, no ato da distribuição.
Parágrafo único A não apresentação do documento referido no caput deste artigo 
acarretará impedimento da escolha das turmas de Modalidade Especial / Sala de Recurso 
Multifuncional.
Art. 7º As aulas de Educação Física, Arte e Inglês serão atribuídas aos professores 
concursados nas respectivas disciplinas, conforme classificação.
§ 1º Caso a carga horária da escola seja insuficiente num turno, o professor poderá optar 
por completar a mesma no outro turno ou em outra instituição de ensino.
§ 2º O professor de Educação Física deverá completar a carga horária, com a disciplina 
de Psicomotricidade.
§ 3º Caso o professor de Inglês não complete a carga horária, deverá complementá-la 
com a disciplina de Leitura e Produção de Texto.
§ 4º Caso o professor de Arte não complete a carga horária, deverá complementá-la com 
a disciplina de Expressões Artísticas.
Art. 8º As aulas excedentes de Educação Física, Arte e Inglês, bem como Psicomotricidade, 
Ludicidade e Expressões Artísticas, serão distribuídas na forma de aula extraordinária 
desde que comprovada a habilitação pelo interessado.
§ 1º Caso a carga horária da escola seja insuficiente num turno, o professor poderá optar 
por completar a mesma no outro turno ou em outra instituição de ensino.
§ 2º Caso o professor de Educação Física não complete a carga horária, deverá 
complementá-la com a disciplina de Psicomotricidade.
§ 3º Caso o professor de Inglês não complete a carga horária, deverá complementá-la 
com a disciplina de Leitura e Produção de Texto.
§ 4º Caso o professor de Arte não complete a carga horária, deverá complementá-la com 
a disciplina de Expressões Artísticas.
§ 5º O professor que possuir habilitação em Letras-Inglês, Educação Física e Arte, 
concursado para regência, caso tenha interesse poderá assumir aulas, na forma de 
extraordinária, desde que comprove a habilitação, no ato da distribuição.
Art. 9º As aulas de Leitura e Produção de Texto, serão atribuídas primeiramente para 
professores efetivos, que possuam Licenciatura em Letras, caso hajam aulas excedentes 
serão atribuídas na forma de aulas extraordinária.
§ 1º Caso a carga horária da escola seja insuficiente num turno, o professor poderá optar 
por completar a mesma no outro turno ou em outra instituição de ensino.
§ 2º Caso o professor tenha interesse em assumir aulas deverá comprovar a habilitação 
mediante a apresentação do diploma, no ato da distribuição.
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Art. 10 As aulas de Ludicidade para os alunos na modalidade Educação Infantil, serão 
atribuídas aos professores efetivos com Licenciatura em Pedagogia, respeitando a 
classificação por escola.
§ 1º Caso a carga horária da escola seja insuficiente num turno, o professor poderá optar 
por completar a mesma no outro turno ou em outra instituição de ensino.
§ 2º Caso o professor tenha interesse em assumir aulas deverá comprovar a habilitação 
mediante a apresentação do diploma.
Art. 11 As aulas de Psicomotricidade para os alunos na modalidade Educação Infantil, 
serão atribuídas aos professores efetivos com Licenciatura em Educação Física, 
respeitando a classificação por escola.
§ 1º Caso a carga horária da escola seja insuficiente num turno, o professor poderá optar 
por completar a mesma no outro turno ou em outra instituição de ensino.
§ 2º Caso o professor tenha interesse em assumir aulas deverá comprovar a habilitação 
mediante a apresentação do diploma.
Art. 12 As aulas de Expressões Artísticas para os alunos na modalidade Educação 
Infantil, serão atribuídas primeiramente aos professores efetivos com Licenciatura em 
Arte, havendo ainda aulas excedentes, as mesmas serão atribuídas para professores 
com Licenciatura em Pedagogia, respeitando a classificação por escola.
§ 1º Caso a carga horária da escola seja insuficiente num turno, o professor poderá optar 
por completar a mesma no outro turno ou em outra instituição de ensino.
§ 2º Caso o professor tenha interesse em assumir aulas deverá comprovar a habilitação 
mediante a apresentação do diploma.
Art.13 O professor readaptado definitivamente, observado o documento médico pertinente 
(perícia médica do INSS), não fará escolha de turmas, pois assumirá funções compatíveis 
com as especificidades descritas no referido documento.
Art. 14 O professor que no ato da distribuição, encontrar-se afastado temporariamente 
pelo INSS, deverá comparecer normalmente para a escolha.
Art. 15 O professor que por algum impedimento não puder comparecer à distribuição de 
aulas deverá designar um representante por meio de procuração registrada em cartório.
Parágrafo Único – Caso o professor não comparecer e não designar um representante 
por meio de procuração registrada em cartório, perderá o seu direito de escolha conforme 
a classificação por escola, sendo que assumirá o cargo nas vagas excedentes de acordo 
com a classificação geral.
Art. 15 O professor que no ato da distribuição, se encontrar cedido prestando serviço em 
outro local, não participará da distribuição.
Art.16 O processo de distribuição de aulas será lavrado em Ata própria, com assinaturas 
de todo os presentes, onde uma vez escolhida a turma não haverá trocas, a fim de garantir 
o bom andamento da distribuição.
Art. 17 Fica revogada a Instrução Normativa 011/2017.
Art. 18 Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Palmas, 04 de dezembro de 2018.
Joseana Maria Nicolaou - Secretaria Municipal de Educação

Cod286586


