
ANEXO I 

- FICHA DE PONTUAÇÃO P/ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS – 
PROFESSOR  EFETIVO  OU ESTABILIZADO  

1. DADOS PESSOAIS: 

Nome do Servidor (a): ____________________________________________________________________Dt. Nasc:____/_____/________ 

End.____________________________________________nº__________Complemento:______________Bairro::_____________________ 

Cidade_____________________CEP:__________________Telef: Res: _________________________Cel.:_________________________ 

Outro telef:_______________________email:_______________________________________________Matrícula: ___________________ 

RG: ________________________Exp:_________UF:_______Dt. Exp.:___/___/_______CPF: ___________________________________ 

Escola: __________________________________________________________________________________________________________ 

2. SITUAÇÃO FUNCIONAL:     2.1CARGO/FUNÇÃO:  2.2. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 

(      ) Efetivo; 

(      ) Estabilizado 

(      ) Cedência/Permuta (de outra rede) 

(     ) Professor 

                

(   ) Reg. de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas/semanais 

 

2.3. POSSUI OUTRO VINCULO EMPREGATÍCIO: 

a  (      )  NÃO (       ) SIM (      ) 

Obs: professor com duas cadeiras (da rede municipal) deverá 

preencher DUAS FICHAS, uma para cada matrícula. 

TIPO: 

(       )   PUBLICO      

(       )   PRIVADO        

 

JORNADA DE TRABALHO do 

outro cargo: ___________ Horas / 

semanais 

3. HABILITAÇÃO: PUXAR DO CADASTRO PESSOAL: 

a. DO CONCURSO E/OU ENQUADRAMENTO:__________________________________________________ 

b. Possui outra habilitação além da habilitação do concurso? (Campo obrigatório para o caso de possuir outra habilitação)  

NOVA HABILITAÇÃO:________________________________________________________ 

4 . OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO: 

OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO POR HABILITAÇÃO: 

(       ) P/habilitação Concurso - Enquadramento  

(       )  2ª Habilitação (nova habilitação)   

OPÇÃO P/CONTINUIDADE EM TURMAS/UNIDOCENTE:   

(      )  1º , 2º e 3º ano (ensino Fundamental) participa do PNAIC  (    ) sim   (   ) não 

Obs.: QUANDO NÃO ATRIBUIR NA TURMA DE CONTINUIDADE, SEGUE CLASSIFICAÇÃO NORMAL DE PONTUAÇÃO). 

EXCLUSIVO PARA ATRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO: 

(      )  Professor Interprete de Libras 

(      )  Professor Surdo 

(      )  Professor de Sala de Recursos Multifuncionais 

OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO/MOTIVO: READAPTAÇÃO (mediante apresentação de laudo de perícia medica (INSS):                

(       ) Sim                      (     ) Não 

Obs.:1- Servidor em Readaptação por período igual ou superior a 3 meses atribuirá função conforme Art. 8º da Portaria 

07/2015/GS/SMEC/Poconé-MT,permitido atribuição em apenas uma das funções e em caso de mais de um professor em readaptação, 

distribuir as funções: (assinalar apenas uma opção) 

2 – A atribuição deverá ser igual ao período da Perícia Médica/INSS; 

(       ) apoio ao processo ensino aprendizagem em atividades complementares à sala de aula, correlatas as atividades de articulação da 

aprendizagem (professor)  

(       ) em atividades pedagógicas desenvolvidas na biblioteca escolar (professor, técnico administrativo educacional e apoio 

administrativo educacional);  

(       ) exercer função de técnico responsável pelo laboratório de Informática, desde que tenha perfil para exercer a função (professor, 

técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional);                                                                                            

(       ) apoio na secretaria escolar (técnico administrativo educacional, apoio administrativo educacional e professor em readaptação);   

5. NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS PELO PROFESSOR: 

I – DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO (Considerar a maior titulação) INDICADORES CÔMPUTO PTOS 

a. 

  

Pós Graduação Doutorado 8,0 pontos     

Mestrado 6,0 pontos     

Especialização 4,0 pontos     

Licenciatura Licenciatura Plena 3,0 pontos     

Licenciatura Curta 2,0 pontos     

Ensino Médio Magistério 1,5 (um e meio) ponto     



II - DO TEMPO DE SERVIÇO – considerar apenas o período de servidor efetivo, a partir do ingresso.  

A Para cada ano de serviço prestado na unidade escolar. 1,0 ponto     

B Para cada ano de serviço na Rede Municipal de Educação. 0,5 (meio) ponto     

III -  ASSIDUIDADE DA JORNADA DE TRABALHO ANO LETIVO VIGENTE  

 

a. 

Assiduidade na formação continuada, em grupos de estudo, 

via Projeto Sala do Educador, certificado emitido pela 

Secretaria Municipal de Educação – Poconé – MT. 

100% 5,0 
    

75% a 99% 3,0 
  

IV    -    QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR: 

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 pontos, considerar apenas dos últimos 03 anos. 

0,5 (meio) ponto 

para 40 horas. 

    

b. 

Publicações Científicas - apresentar cópia 

da página que conste o parecer do 

Conselho Editorial, nº do registro ou carta 

de aceite,com limite máximo de 2,0 

pontos, considerar apenas dos últimos 03 

anos(para artigos no prelo deve-se 

apresentar carta de aceite) 

Livros (completo e/ou capitulo); 1,5 (um e meio) 

ponto p/cada 

  

Artigo completo publicado em periódicos 

com ISSN ou ISBN; 

1,0 ponto p/cada   

Resumo de participação com apresentação 

oral em Congressos, seminários, encontros, 

conferências proferidas na área da educação 

básica realizado em instituições de nível 

superior, secretarias municipais e estaduais. 

0,5 (meio) ponto 

p/ cada 

  

c. Comprovação anual de participação como palestrante, mediante certificado registrado 

pela instituição promotora do evento, de palestras, minicursos e conferências na área da 

educação, com limite máximo de 2,0 pontos, considerar apenas dos últimos 03 anos; 

0,5 (meio) ponto 

p/ cada certificado 

  

d. Projetos educativos desenvolvidos na escola em coerência com o Projeto Político 

Pedagógico e com realização devidamente aprovada pelo CDCE, acompanhado pelo 

coordenador pedagógico, com duração mínima de um semestre letivo. 

2,0 pontos.   

e. Certificado/declaração de participação no PNAIC/Alfabeletrar, no ano vigente, exclusivo 

para quem for atuar no 1º, 2º ou 3º ano – se não atribuir em continuidade nesses anos, 

retirar essa pontuação. 

3,0 pontos   

6 . PONTUAÇÃO: TOTAL GERAL:   

7.EM CASO DE EMPATE: 

 Tempo de serviço na unidade escolar.     

Tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino/MT.     

Idade.     

8. TOTAL DE PONTOS OBTIDOS P/DESEMPATE: 

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

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

 

 

_________________________ 

Assinatura do (a) Professor(a) 

 

____________________________ 

Responsável p/Atribuição na Escola 

 

____/____/___ 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

- FICHA DE PONTUAÇÃO P/ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS -  

PROFESSOR EFETIVO OU ESTABILIZADO - AFASTADO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

1. Dados Pessoais: 

Nome do Servidor (a): ______________________________________________________________________DtNasc:____/_____/_______ 

End.__________________________________________________________nº__________Complemento:___________________________ 

Bairro:___________________________________Cidade____________________________________CEP:__________________________ 

Telef: Res:___________________________Cel.:_______________________  Outro telef. p/contato:_______________________________ 

e-mail:_________________________________________________________________Matrícula: _________________________________ 

RG: _________________________Exp:_________UF:_______Dt Exp.:___/___/_______CPF: ___________________________________ 

Escola: __________________________________________________________________________________________________________ 

2. SITUAÇÃO FUNCIONAL:     2.1 CARGO/FUNÇÃO:  2.2. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 

(      ) Efetivo; 

(      ) Estabilizado 

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

 

2.3 POSSUI OUTRO VINCULO EMPREGATÍCIO?   

a  (      )  NÃO                   b. (       ) SIM 

Obs.: professor com duas cadeiras deverá preencher DUAS 

FICHAS, uma para cada matrícula. 

TIPO: 

(       )   PUBLICO      

(       )   PRIVADO        

JORNADA DE TRABALHO do 

outro cargo: ___________ horas / 

semanais 

3. HABILITAÇÃO: 

a. DO CONCURSO E/OU ENQUADRAMENTO:________________________ 

b. Possui outra habilitação além da habilitação do concurso? (campo obrigatório para o caso de possuir outra habilitação) 

NOVA HABILITAÇÃO:___________________________________ 

4 . OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO: 

a) OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO POR HABILITAÇÃO: 

(       ) P/habilitação Concurso - Enquadramento  

(       ) 2ª Habilitação (nova habilitação)   

5. NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS PELO PROFESSOR: 

I-DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO (Considerar a maior titulação) INDICADORES  CÔMPUTO PONTOS 

   

 

  a. 

 

Pós Graduação 

Doutorado 8,0 pontos     

Mestrado 6,0 pontos     

Especialização 4,0 pontos     

Licenciatura Licenciatura Plena 3,0 pontos     

 II -  DO TEMPO DE SERVIÇO – considerar apenas o período de servidor efetivo, a partir do ingresso 

  a. Para cada ano de serviço prestado na unidade escolar. 1,0 ponto.     

  b Para cada ano de serviço na Rede Municipal de Educação. 0,5 (meio) ponto     

III -  ASSIDUIDADE DA JORNADA DE TRABALHO NO ANO LETIVO VIGENTE 

a. Assiduidade comprovada em cursos de pós-graduação Strictu Sensu, mediante relatório 

homologado pela Comissão de Qualificação Profissional, equivalerá a 100% da jornada de 

trabalho (aulas efetivas) 

2,0 pontos.     

b. Participação comprovada em grupo de estudo no programa de pós-graduação (Strictu Sensu) que 

estiver cursando, mediante declaração do orientador. 

2,0 pontos.   

  IV -    QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR: 

a. Realização do projeto de pesquisa do mestrado/doutorado em consonância com o Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar, considerar apenas dos últimos 03 anos. 

2,0  pontos.     

b. Cursos de formação continuada realizados na área de educação que contemplem conhecimentos 

didático-curriculares e de políticas educacionais, c/limite máximo de 3,0 pontos, considerar 

apenas dos últimos 03anos. 

0,5 (meio) pontos para 

40 horas. 

    

c. 

Publicações Científicas - apresentar cópia da 

página que conste o parecer do Conselho 

Editorial, nº do registro ou carta de aceite, 

com limite máximo de 2,0 pontos, considerar 

apenas dos últimos 03 anos(para artigos no 

prelo deve-se apresentar carta de aceite) 

Livros (completo e/ou capitulo); 1,5 (um e meio) ponto 

p/cada 

  

Artigo completo publicado em periódicos com 

ISSN ou ISBN; 

1,0 ponto p/cada   

Resumo de participação com apresentação oral 

em Congressos, seminários, encontros, 

0,5 (meio) ponto   



conferências proferidas na área da educação 

básica realizado em instituições de nível superior, 

secretarias municipais e estaduais. 

p/cada certificado 

 

d. 

Comprovação anual de participação como palestrante, mediante certificado registrado pela 

instituição promotora do evento, de palestras, minicursos e conferências na área da educação, 

com limite máximo de 2,0 pontos, considerar apenas dos últimos 03 anos; 

0,5 (meio) ponto para 

cada certificado 

  

 

e. 

Projetos educativos desenvolvidos na escola em coerência com o Projeto Político Pedagógico e 

com realização devidamente aprovada pelo CDCE, acompanhado pelo coordenador pedagógico, 

com duração mínima de um semestre letivo. 

2,0 pontos.   

6. TOTAL DE PONTOS OBTIDOS 

Obs.: - Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 casas decimais. 

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

 

__________________________ 

Assinatura do (a) Professor(a) 

 

_____________________________ 

Responsável p/Atribuição na Escola 

 

______/____/____ 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

- FICHA DE PONTUAÇÃO P/ATRIBUIÇÃO DO REGIME/JORNADA DE TRABALHO - 

P/SERVIDOR ADMINISTRATIVO EFETIVO OU ESTABILIZADO – TAE E AAE 

1. DADOS PESSOAIS: 

Nome do Servidor (a): _____________________________________________________________________Dt Nasc:____/_____/_______ 

End.______________________________________________________________________________________ ______nº_____________ 

Complemento:________________Bairro::______________________________________Cidade________________CEP:______________ 

Telef: Res:_______________________Cel.:_________________________  Outro:_____________________________________ ______  

e-mail:_________________________________________________________________Matrícula: _______________________________ 

RG: ____________________________Exp:___________UF:_______Dt Exp.:___/___/____CPF: _______________________________ 

Escola: _________________________________________________________________________________________________________  

2.- SITUAÇÃO FUNCIONAL (assinale apenas 1 das alternativas): 2.1 - . REGIME DE TRABALHO: 

a. (       ) EFETIVO                

b. (       ) ENQUADRADO NA FUNÇÃO   

REGIME DE TRABALHO INTEGRAL DE 30 HORAS 

2.2 - POSSUI OUTRO VINCULO EMPREGATÍCIO?         

a  (      )  NÃO (    ) 

b. (      )  SIM  (    ) 

TIPO: 

(       )   PUBLICO      

(       )   PRIVADO        

JORNADA DE TRABALHO do outro cargo: ___________ horas / 

semanais 

3. FORMAÇÃO ESCOLAR/HABILITAÇÃO: 

a. HABILITAÇÃO:________________________ 

4. OPÇÃO PARA A FUNÇÃO QUE CONCORRE (assinalar apenas uma opção): 

 a.TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL  b. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

 (        )  TAE – Para Secretaria Escolar   (        )  AAE/Limpeza 

 (        )  TAE/ Interprete de Libras  (        )  AAE/Nutrição 

 (        )  TAE/ Instrutor Surdo  (        )  AAE/Vigilância 

 5 . OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO/MOTIVO: READAPTAÇÃO 

(       ) Sim                      (     ) Não 

Obs.: Servidor em Readaptação por período igual ou superior a 3 meses atribuirá função conforme Art. 8º da Portaria 

07/2015/GS/SMEC/Poconé-MT/permitindo atribuição em apenas uma das funções e em caso de mais de um servidor em readaptação, 

distribuir as funções: (assinalar apenas uma opção) 

2 – A atribuição deverá ser igual ao período da Perícia Médica/INSS;   

(        ) em atividades pedagógicas desenvolvidas na biblioteca escolar (professor, técnico administrativo educacional e apoio administrativo 

educacional);  
 

(        ) exercer função de técnico responsável pelo laboratório de Informática, desde que tenha perfil para exercer a função (professor, 

técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional);                                                                                                 

(        ) apoio na secretaria escolar (técnico administrativo educacional, apoio administrativo educacional e professor em readaptação);     

6. NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS PELO PROFISSIONAL: 

 I.a-DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO: abrangente a TAE - permitir somente o registro de um item e 

pontuá-lo 

INDICADORES CÔM 

PUTO 

PONT

OS 

 

 

     a. 

Pós Graduação Mestrado/Doutorado 6,0 pontos   

Especialização 4,0 pontos   

Ensino Superior 
Lic. Plena/Bacharel/ Tecnólogo 3,0 pontos     

Licenciatura Curta   2,0 pontos   

 

Ensino Médio 

Magistério/Profuncionário 1,5 pontos   

Propedêutico 1,0 pontos     

I.b. DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO: abrangente a AAE – permitir somente o registro de um item e pontuá-lo 

 

 

     b. 

Ensino Superior 
Lic. Plena/Bacharel 3,0 pontos   

Licenciatura Curta / Tecnólogo 2,0 pontos   

 

Ensino Médio 

Magistério/Profuncionário 1,5 pontos   

Propedêutico/ 1,0 ponto     

Ensino Fundamental Ensino Fundamental – Completo 0,5 ponto     

II -  DO TEMPO DE SERVIÇO – (todos) TAE e AAE: considerar apenas o período de servidor efetivo, a partir do ingresso. 

a. Para cada ano de serviço na Rede Municipal de Educação. 0,5 (meio) ponto.     



b. Para cada ano de serviço prestado na unidade escolar. 1,0 ponto     

III -  ASSIDUIDADE DA JORNADA DE TRABALHO NO ANO LETIVO VIGENTE 

a. 

 

Assiduidade na formação continuada, em grupos de estudo, via 

Projeto Sala do Educador, certificado emitido pela Secretaria 

Municipal de Educação – Poconé – MT. 

100% 

 

5,0 ponto   

75% a 99% 3,0 pontos   

IV. DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR: 

 

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 

pontos, considerar apenas dos últimos 03anos. 

0,5 (meio)  ponto 

para cada 40 

(quarenta) horas. 

    

b. 

Publicações Científicas - apresentar cópia 

da página que conste o parecer do 

Conselho Editorial, nº do registro ou carta 

de aceite, com limite máximo de 2,0 

pontos, considerar apenas dos últimos 03 

anos(para artigos no prelo deve-se 

apresentar carta de aceite) 

Livros (completo e/ou capitulo); 1,5 (um e meio) 

ponto p/cada 

  

Artigo completo publicado em periódicos com 

ISSN ou ISBN; 

1,0  ponto p/cada   

Resumo de participação com apresentação oral 

em Congressos, seminários, encontros, 

conferências proferidas na área da educação 

básica realizado em instituições de nível 

superior, secretarias municipais e estaduais. 

0,5 (meio) p/cada 

certificado 

  

 

c. 

Comprovação anual de participação como palestrante, mediante certificado registrado pela 

instituição promotora do evento, de palestras, minicursos e conferências na área da 

educação, com limite máximo de 2,0 pontos, considerar apenas dos últimos 03 anos; 

0,5 (meio) ponto 

para cada 

certificado 

  

d. Projetos educativos desenvolvidos na escola em coerência com o Projeto Político 

Pedagógico e com realização devidamente aprovada pelo CDCE, acompanhado pelo 

coordenador pedagógico, com duração mínima de um semestre letivo. 

2,0 pontos.   

V – ESPECÍFICO PARA ÁREA A QUE CONCORREM - preencher apenas os campos pertinentes a inscrição 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - considerar apenas os últimos 3 anos e cursos exclusivos para a função a qual concorre - 

a. Conhecimento e domínio de informática em MS Office Word e Excel,   5,0 pontos.     

b.  Conhecimento e domínio de informática  BrOffice e Linux. 5,0 pontos.   

APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - considerar apenas os últimos 3 anos e cursos exclusivos para a função a qual concorre - 

MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA/LIMPEZA 

a. Certificado na área específica (limpeza, higienização, execução/pequenos reparos elétricos, 

hidráulicos, sanitários, alvenaria e jardinagem), com limite máximo de 3,0 pontos. 

0,5 (meio) ponto 

p/cada 08 horas 

   

NUTRIÇÃO ESCOLAR 

a. Certificado, na área específica (limpeza, higienização, organização e controle dos insumos 

utilizados na alimentação e preparação de alimentos), com limite máximo de 3,0 pontos. 

0,5 (meio) ponto 

p/cada 08 horas 

   

VIGILÂNCIA 

a. Certificado na área específica (vigilância, segurança, relacionamento pessoal), com limite 

máximo de 3,0 pontos. 

0,5 (meio) ponto 

p/cada 08 horas 

   

8 . PONTUAÇÃO: TOTAL GERAL:  

9. EM CASO DE EMPATE:  

a. Tempo de serviço na unidade escolar.   

b.  Tempo de serviço na Rede Pública Municipal de Ensino.   

c.  Idade.   

10. TOTAL DE PONTOS OBTIDOS p/DESEMPATE: 

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

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

 

__________________________ 

Assinatura do (a) Servidor(a) 

 

_____________________________ 

Responsável p/Atribuição na Escola 

 

______/____/____ 

Data 

 



ANEXO IV - TAE e AAE,  

- FICHA DE PONTUAÇÃO P/ATRIBUIÇÃO DO REGIME/JORNADA DE TRABALHO - 

P/SERVIDOR ADMINISTRATIVO EFETIVO OU ESTABILIZADO – TAE E AAE - AFASTADO PARA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

1.   Dados Pessoais: 

Nome do Servidor (a): ________________________________________________________________________DtNasc:____/_____/____ 

End.___________________________________________________________________________ ______nº_________________________ 

Complemento:________________Bairro::__________________________________Cidade________________CEP:___________________ 

Telef: Res:_____________________Cel.:_____________________  Outro:____________________________________________________  

e-mail:________________________________________________________Matrícula: __________________________________________ 

RG: _______________________Exp:___________UF:_______Dt Exp.:___/___/________CPF: __________________________________ 

Escola: __________________________________________________________________________________________________________  

2.0 - SITUAÇÃO FUNCIONAL: (assinale uma das alternativas) 2.1 - . REGIME DE TRABALHO: 

A.(       ) EFETIVO                

B. (      ) ENQUADRADO NA FUNÇÃO   

REGIME DE TRABALHO INTEGRAL DE 30 

(TRINTA) HORAS 

2.2 - POSSUI OUTRO VINCULO EMPREGATÍCIO?         

a  (      )  NÃO  

b. (       ) SIM              

TIPO: 

(       )   PUBLICO      

(       )   PRIVADO        

JORNADA DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO OUTRO 

VINCULO:___________ Horas / semanais 

3. FORMAÇÃO ESCOLAR/HABILITAÇÃO 

a. HABILITAÇÃO:________________________ 

4. OPÇÃO PARA A FUNÇÃO QUE CONCORRE (assinalar apenas uma opção): 

a. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

 (        )  TAE/Para Secretaria Escolar  

 5 - CRITÉRIOS INDICADORES CÔMPUTO PONT

OS 

I  -  DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO: abrangente a TAE - permitir somente o registro de um item e pontuá-lo 

 

a. 

Pós Graduação Mestrado/Doutorado 6,0 pontos   

Especialização 4,0 pontos   

Ensino Superior Lic. Plena/Bacharel 3,0 pontos     

II -  DO TEMPO DE SERVIÇO – (todos) TAE e AAE: CONSIDERAR APENAS O PERÍODO DE SERVIDOR EFETIVO, A PARTIR DO 

INGRESSO. 

a. Para cada ano de serviço prestado na unidade escolar. 1,0 ponto      

b. Para cada ano de serviço na Rede Municipal de Educação. 0,5 (meio) ponto     

III -  ASSIDUIDADE DA JORNADA DE TRABALHO NO ANO LETIVO VIGENTE - conforme disposto na Portaria de Assiduidade. 

a. Assiduidade comprovada em cursos de pós-graduação Strictu Sensu, mediante 

relatório homologado pela Comissão de Qualificação Profissional, equivalerá a 100% 

da jornada de trabalho no ano letivo vigente. 

2,0 pontos     

b. Participação comprovada em grupo de estudo no programa de pós-graduação que 

estiver cursando, mediante declaração do orientador. 

2,0 pontos     

III -  QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR: 

a. Realização do projeto de pesquisa do mestrado/doutorado em consonância com o 

Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, considerar apenas dos últimos 03 

anos 

2,0 pontos     

b. Cursos de formação continuada realizados na área de educação que contemplem 

conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, até 3,0 pontos, 

considerar apenas dos últimos 03 anos 

0,5 (meio) pontos p/40 

horas 

    

b. 

Publicações Científicas - apresentar 

cópia da página que conste o parecer 

do Conselho Editorial, nº do registro 

ou carta de aceite,com limite máximo 

de 2,0 pontos, considerar apenas dos 

últimos 03 anos(para artigos no prelo 

deve-se apresentar carta de aceite) 

Livros (completo e/ou capitulo); 1,5 (um e meio) ponto 

p/cada 
 

 

Artigo completo publicado em periódicos 

com ISSN ou ISBN; 

1,0  p/cada 
 

 

Resumo de participação com apresentação 

oral em Congressos, seminários, encontros, 

conferências proferidas na área da educação 

0,5  (meio) ponto 

p/cada certificado 
 

 



básica realizado em instituições de nível 

superior, secretarias municipais e estaduais. 

d. Comprovação anual de participação como palestrante, mediante certificado registrado 

pela instituição promotora do evento, de palestras, mini-cursos e conferências na área 

da educação, com limite máximo de 2,0 pontos, considerar apenas dos últimos  03 

anos; 

0,5 (meio) ponto para 

cada certificado 

  

e. Projetos educativos desenvolvidos na escola em coerência com o Projeto Político 

Pedagógico e com realização devidamente aprovada pelo CDCE, acompanhado pelo 

coordenador pedagógico, com duração mínima de um semestre letivo. 

2,0 pontos.   

IV - ESPECÍFICO PARA ÁREA A QUE CONCORREM - preencher apenas os campos pertinentes a inscrição 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – TAE - considerar apenas os últimos 3 anos 

a. Conhecimento e domínio de informática em MS Office Word e Excel,   5,0 pontos.     

b.  Conhecimento e domínio de informática  BrOffice e Linux. 5,0 pontos..   

6. TOTAL DE PONTOS OBTIDOS: 

7. EM CASO DE EMPATE:  

a. Tempo de serviço na unidade escolar.   

b.  Tempo de serviço na Rede Pública Municipal de Ensino.   

c.  Idade.   

 TOTAL DE PONTOS OBTIDOS: 

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

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

 

__________________________ 

Assinatura do (a) Servidor(a) 

 

 

____________________________ 

Responsável p/Atribuição na Escola 

 

______/____/____ 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

FICHA DE PONTUAÇÃO P/ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS  

- PROFESSOR/CONTRATO TEMPORÁRIO -  

1. Dados Pessoais: 

Nome do Servidor (a): _______________________________________________________________________Dt Nasc:____/_____/____ 

End.___________________________________________________________nº_____________Compl_____________________________ 

Bairro:___________________________________Cidade__________________________CEP:_______ __________________________ 

Telef: Res:_________________________Cel.:______________________________  Outro telef. p/contato:_______________________ 

e-mail:______________________ __RG: ___________________Exp:______UF:___DT:____/_____/___CPF: ______________________ 

Escola: _______________________________________________________________________________________ 

2. POSSUI VINCULO EMPREGATÍCIO?                    a.  (    )  NÃO                            b.(    ) SIM 

2.1.  Preenchimento de caráter obrigatório em caso de possuir outro vinculo: 

TIPO:  

 (     )   PUBLICO  

 (     )   PRIVADO        

JORNADA DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO OUTRO 

VINCULO:___________ Horas / semanais 

DESEJA CONCORRER AS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (COMPROVAÇÃO COM LAUDO 

MÉDICO NA ATRIBUIÇÃO/CONTRATAÇÃO): (     ) SIM                       (     ) NÃO 

3. FORMAÇÃO ESCOLAR/HABILITAÇÃO 

a. HABILITAÇÃO:________________________ 

4. OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO: 

POR HABILITAÇÃO/DISCIPLINA: (        )                                       

Curso: (_________________________) 

OPÇÃO P/CONTINUIDADE C/UNIDOCÊNCIA - (somente quando da falta de professor efetivo para assumir a turma, independente de ter 

sido o professor da turma no ano anterior – se o professor contratado não conseguir atribuir na opção “continuidade” passa a concorrer com 

os demais professores conforme sua classificação da CONTAGEM DE PONTOS na unidade escolar): 

(    ) 1º, 2º e 3º ano  -  participa do PNAIC/Alfabeletrar   (    ) sim   (   ) não 

Obs.: QUANDO NÃO ATRIBUIR NA TURMA DE CONTINUIDADE, SEGUE CLASSIFICAÇÃO NORMAL DE PONTUAÇÃO). 

OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO EM: 

(       ) EDUCAÇÃO INFANTIL 

(      ) ENSINO FUNDAMENTAL      

EXCLUSIVO PARA ATRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO:  

(      )  Professor Interprete de Libras 

(      )  Professor Surdo 

(      )  Professor de Sala de Recursos Multifuncionais 

5. NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS PELO PROFESSOR: 

I.DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO (Considerar a maior titulação) INDICADO

RES  

COMP

UTO 

PON 

TOS 

 

a. 

Pós Graduação Doutorado 8,0 pontos   

Mestrado 6,0 pontos   

Especialização 4,0 pontos   

 

Licenciatura 

Licenciatura Plena 3,0 pontos   

b Licenciatura Curta 2,0 pontos   

c Ensino Médio Magistério 1,5 (um e 

meio) ponto 

  

II - ASSIDUIDADE DA JORNADA DE TRABALHO NO ANO LETIVO VIGENTE  

a Assiduidade na formação continuada, em grupos de estudo, via 

Projeto Sala do Educador, certificado emitido pela Secretaria 

Municipal de Educação – Poconé – MT. 

100% 

 

5,0 pontos   

75% a 99% 3,0 pontos   

III. DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR: 

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 

pontos, considerar apenas os últimos 3 anos; 

0,5 (meio) ponto 

p/cada 40 horas. 

  

b. 
Publicações Científicas - apresentar cópia 

da página que conste o parecer do 

Livros (completo e/ou capitulo); 1,5 (um e meio) 

ponto p/cada 

  



Conselho Editorial, nº do registro ou 

carta de aceite, com limite máximo de 

2,0 pontos, considerar apenas dos últimos 

03 anos (para artigos no prelo deve-se 

apresentar carta de aceite) 

Artigo completo publicado em periódicos 

com ISSN ou ISBN; 

1,0  ponto p/cada   

Resumo de participação com apresentação 

oral em Congressos, seminários, encontros, 

conferências proferidas na área da educação 

básica realizado em instituições de nível 

superior, secretarias municipais e estaduais. 

0,5 ( meio) p/cada 

certificado 

  

c. Comprovação anual de participação mediante certificado registrado pela instituição 

promotora do evento, de palestras, minicursos e conferências na área da educação, com 

limite máximo de 2,0 pontos, considerar apenas dos últimos 03 anos; 

0,5 (meio) p/cada 

certificado 

  

d. Projetos educativos desenvolvidos na escola em coerência com o Projeto Político 

Pedagógico e com realização devidamente aprovada pelo CDCE, acompanhado pelo 

coordenador pedagógico, com duração mínima de um semestre letivo. 

2,0  pontos.   

e Certificado/declaração de participação PNAIC/Alfabeletrar no ano letivo vigente exclusivo 

para quem for atuar no 1º, 2º ou 3º ano - se não atribuir em continuidade nesses anos, 

retirar essa pontuação. 

3,0  pontos.   

6. PONTUAÇÃO: 

6.1. TOTAL GERAL: 
 

7 - EM CASO DE EMPATE:  

a.  Escolaridade   

b.  Idade   

8-TOTAL DE PONTOS OBTIDOS P/DESEMPATE: 

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

          Atribuição será de acordo com a classificação em Sessão Pública. 

 

__________________________ 

Assinatura do (a) Professor(a) 

 

_____________________________ 

Responsável p/Atribuição na Escola 

 

______/____/____ 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI 

FICHA DE PONTOS  P/REGIME/JORNADA DE TRABALHO  

- SERVIDOR ADMINISTRATIVO – TAE e AAE -  CANDIDATO A CONTRATO TEMPORARIO -  

1. Dados Pessoais: 

Nome do Servidor (a): _____________________________________________________________________Dt Nasc:____/_____/_______ 

End.____________________________________________________________________________________ ______nº________________ 

Complemento:________________Bairro::___________________________________Cidade__________________CEP:_______________ 

Telef: Res:_______________________Cel.:_________________________  Outro:_____________________________________ ______  

e-mail:_________________________________________________________________Matrícula: _______________________________ 

RG: ________________________________Exp:___________UF:_______Dt Exp.:___/___/_______CPF: _________________________ 

Escola: _________________________________________________________________________________________________________  

2. POSSUI VINCULO EMPREGATÍCIO?                    a.  (    )  NÃO                            b.(    ) SIM 

2.1.  Preenchimento de caráter obrigatório em caso de possuir outro  vinculo:     

TIPO:  

  (     )   PUBLICO  

  (     )   PRIVADO        

JORNADA DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO OUTRO 

VINCULO:___________ Horas / semanais 

DESEJA CONCORRER AS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (COMPROVAÇÃO COM LAUDO 

MÉDICO NA ATRIBUIÇÃO/CONTRATAÇÃO): (     ) SIM                       (     ) NÃO 

3. FORMAÇÃO ESCOLAR/HABILITAÇÃO 

 a. HABILITAÇÃO:________________________ 

4. OPÇÃO PARA A FUNÇÃO QUE CONCORRE (assinalar apenas uma opção): 

 4.a.TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 3. b. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

(        )  TAE – Para Secretaria Escolar  (        )  AAE/Limpeza 

(        )  TAE/ Intérprete de Libras (        )  AAE/Nutrição 

(        )  TAE/ Instrutor Surdo (        )  AAE/Vigilância 

 5. NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS PELO PROFISSIONAL 

CRITÉRIOS INDICADORES COMPUT

O 

PTO

S 

I .a-  DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO: abrangente a TAE  - permitir somente o registro de um item e pontuá-lo 

 

 

 

a. 

 

Pós Graduação Mestrado/Doutorado 6,0 pontos   

Especialização 4,0 pontos   

Ensino Superior 
Lic. Plena/Bacharel/Tecnólogo 3,0 pontos    

Licenciatura Curta 2,0 pontos   

Ensino Médio Propedêutico/Magistério 1,5 (um e meio) 

ponto 

   

I.b. DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO: abrangente a AAE – permitir somente o registro de um item e pontuá-lo 

 

 

b. 

Ensino Superior 
Lic. Plena/ Bacharel /Tecnólogo 3,0 pontos    

Licenciatura Curta 2,0 pontos   

Ensino Médio Propedêutico/Magistério 1.5 (um e meio) 

ponto 

   

Ensino Fundamental Ensino Fundamental – Completo 1.0 ponto    

II – ASSIDUIDADE DA JORNADA DE TRABALHO NO ANO LETIVO VIGENTE 

 

a. 

 

Assiduidade na formação continuada, em grupos de estudo, via 

Projeto Sala do Educador/Formador, certificado/declaração pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

100% 

75% a 99% 

5,0 pontos 

3,0 pontos 

  

III . DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR - considerar os últimos 03 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 

pontos, considerar apenas dos últimos 03 anos. 

0,5 (meio)  ponto 

para cada 40 

(quarenta) horas. 

   

 

b. 

 

Publicações Científicas - apresentar cópia 

da página que conste o parecer do 

Conselho Editorial, nº do registro ou carta 

Livros (completo e/ou capitulo); 1,5 (um e meio) 

ponto p/cada 

  

Artigo completo publicado em periódicos com 

ISSN ou ISBN; 

1,0 ponto p/cada   



de aceite, com limite máximo de 2,0 

pontos, considerar apenas dos últimos 03 

anos (para artigos no prelo deve-se 

apresentar carta de aceite) 

Resumo de participação com apresentação oral 

em Congressos, seminários, encontros, 

conferências proferidas na área da educação 

básica realizado em instituições de nível 

superior, secretarias municipais e estaduais. 

0,5(meio) p/cada 

certificado 

  

a.  

c. 

Comprovação anual de participação mediante certificado registrado pela instituição 

promotora do evento, de palestras, minicursos e conferências na área da educação, com 

limite máximo de 2,0 pontos, considerar apenas dos últimos 03 anos; 

0,5 (meio) ponto para 

cada certificado 

  

d. Projetos educativos desenvolvidos na escola em coerência com o Projeto Político 

Pedagógico e com realização devidamente aprovada pelo CDCE, acompanhado pelo 

coordenador pedagógico, com duração mínima de um semestre letivo. 

2,0  pontos.   

IV – ESPECÍFICO PARA ÁREA A QUE CONCORREM: 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL  

- considerar apenas os últimos 3 anos e cursos exclusivos para a função a qual concorre -  

a. Conhecimento e domínio de informática em MS Office Word e Excel,  5,0 pontos.    

b.  Conhecimento e domínio de informática BrOffice e Linux. 5,0 pontos.   

APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL  

- considerar apenas os últimos 3 anos e curso exclusivo para a função a qual concorre 

MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA/LIMPEZA 

a. Certificado na área específica (limpeza, higienização, execução/pequenos reparos elétricos, 

hidráulicos, sanitários, alvenaria e jardinagem), com limite máximo de 3,0 pontos. 

0,5 (meio) ponto para 

cada 08 horas 

  

NUTRIÇÃO ESCOLAR 

a. Certificado, na área específica (limpeza, higienização, organização e controle dos insumos 

utilizados na alimentação e preparação de alimentos), com limite máximo de 3,0 pontos. 

0,5 (meio) ponto 

cada 08 horas 

  

VIGILÂNCIA 

a. Certificado na área específica (vigilância, segurança, relacionamento pessoal), com limite 

máximo de 3,0 pontos. 

0,5 (meio) ponto para 

cada 08 horas 

  

b. Certificado/cursos de prevenção a violência contra a criança e adolescentes, Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA), prevenção ao uso de drogas e entorpecentes, com limite 

máximo de 3,0 pontos. 

0,5 (meio) ponto para 

cada 08 horas 

  

6. PONTUAÇÃO: 

6. 1. TOTAL GERAL:  

7. EM CASO DE EMPATE:  

a. Escolaridade.   

b. Idade.   

8. TOTAL DE PONTOS OBTIDOS P/DESEMPATE: 

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

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

__________________________ 

Assinatura do (a) Servidor(a) 

_____________________________ 

Responsável p/Atribuição na Escola 

______/____/____ 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


