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Para a Escolha de Turma a escola deve seguir o que estabelece 
a  Instrução Normativa SMED nº 001/2018.

* A lista das escolas do meio rural com data e horário da escolha 
de turmas 2018/2019;
* a nominata dos professores de concurso específico,
* o quadro de vagas de AEE/2019;
* as Declarações: Aposentadoria (abre mão da escolha de 
turma), Formação para atuar em função Específica estão 
disponibilizadas no Portal da Educação.

REUNIÃO DE DIRETORES
03 de Outubro de 2018

Escolha de Turmas 2018/2019
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REUNIÃO DE DIRETORES
03 de Outubro de 2018

Escolha de Turmas 2018/2019

Para a Escolha de Turma, as escolas devem seguir o que estabelece a Instrução
Normativa – Smed – Nº 001, de 25 de setembro de 2018.
➢
A lista das escolas do meio rural com data e horário da escolha de turmas 2018/2019, a
nominata dos professores de concurso específico, o quadro de vagas de AEE/2019, as  
Declarações:
Aposentadoria (abre mão da escolha de turm
a),  
Declaração: Formação para atuar em função
Específica
 ,
 estão disponibilizadas no Portal da Educação
➢
A escolha de turmas ocorrerão de 04 a 20 de outubro de 2018, nas escolas da RME.
➢
Os documentos referidos acima estão publicados no Portal da Educação – Diretori

O processo de escolha de turma nas escolas da RME ocorrerá 
no período de 04 a 20 de outubro de 2018.

Os documentos estão publicados no Portal da Educação – 
Diretoria Administrativa – Escolha de Turmas.
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REUNIÃO DE DIRETORES
03 de Outubro de 2018

Orientações para o QPE

Para a Escolha de Turma, as escolas devem seguir o que estabelece a Instrução
Normativa – Smed – Nº 001, de 25 de setembro de 2018.
➢
A lista das escolas do meio rural com data e horário da escolha de turmas 2018/2019, a
nominata dos professores de concurso específico, o quadro de vagas de AEE/2019, as  
Declarações:
Aposentadoria (abre mão da escolha de turm
a),  
Declaração: Formação para atuar em função
Específica
 ,
 estão disponibilizadas no Portal da Educação
➢
A escolha de turmas ocorrerão de 04 a 20 de outubro de 2018, nas escolas da RME.
➢
Os documentos referidos acima estão publicados no Portal da Educação – Diretori

O QPE deverá ser preenchido no formulário versão 5.0.0 ou 
superior e está disponibilizado no Portal da Educação – Diretoria 
Administrativa – QPE;
* As escolas que ofertam Educação de Jovens e Adultos devem 
preencher o QPE incluindo as vagas da escolha de turmas 
realizada na Smed;
* Após o preenchimento do QPE deverá ser encaminhado para o 
 e-mail
smedqpe@caxias.rs.gov.br, no mínimo um dia antes da entrega 
na Smed;

mailto:smedqpe@caxias.rs.gov.br
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REUNIÃO DE DIRETORES
03 de Outubro de 2018

Orientações para o QPE

Para a Escolha de Turma, as escolas devem seguir o que estabelece a Instrução
Normativa – Smed – Nº 001, de 25 de setembro de 2018.
➢
A lista das escolas do meio rural com data e horário da escolha de turmas 2018/2019, a
nominata dos professores de concurso específico, o quadro de vagas de AEE/2019, as  
Declarações:
Aposentadoria (abre mão da escolha de turm
a),  
Declaração: Formação para atuar em função
Específica
 ,
 estão disponibilizadas no Portal da Educação
➢
A escolha de turmas ocorrerão de 04 a 20 de outubro de 2018, nas escolas da RME.
➢
Os documentos referidos acima estão publicados no Portal da Educação – Diretori

* As escolas devem observar a data de devolução do QPE, 
divulgada no Portal da
Educação - Se houver necessidade de troca de horário, essas 
podem ser realizadas entre as escolas e após comunicada a 
Diretoria Administrativa;
* A relação das vagas abertas após a escolha de turmas será 
gerada no preenchimento do QPE;
* A relação dos volantes ou excedentes deverá ser feita na última 
aba do arquivo QPE;
* No dia e horário da entrega do QPE, a escola deve trazer em 
mãos, os  certificados para funções específicas, as declarações 
assinadas pelos professores e a cópia da ata de escolha de 
turma.
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Concurso Específico de Meio Rural

Para a Escolha de Turma, as escolas devem seguir o que estabelece a Instrução
Normativa – Smed – Nº 001, de 25 de setembro de 2018.
➢
A lista das escolas do meio rural com data e horário da escolha de turmas 2018/2019, a
nominata dos professores de concurso específico, o quadro de vagas de AEE/2019, as  
Declarações:
Aposentadoria (abre mão da escolha de turm
a),  
Declaração: Formação para atuar em função
Específica
 ,
 estão disponibilizadas no Portal da Educação
➢
A escolha de turmas ocorrerão de 04 a 20 de outubro de 2018, nas escolas da RME.
➢
Os documentos referidos acima estão publicados no Portal da Educação – Diretori

Professor de concurso específico que está atuando fora da 
região para qual prestou concurso, deve observar as datas de 
escolha de turmas das escolas da sua região de concurso, caso 
queiram acessar vaga.

Pedido para atuar na sede deve ser protocolado no setor de 
expediente da Smed, com a devida justificativa, até o dia 24 de 
outubro de 2018
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QPE

Para a Escolha de Turma, as escolas devem seguir o que estabelece a Instrução
Normativa – Smed – Nº 001, de 25 de setembro de 2018.
➢
A lista das escolas do meio rural com data e horário da escolha de turmas 2018/2019, a
nominata dos professores de concurso específico, o quadro de vagas de AEE/2019, as  
Declarações:
Aposentadoria (abre mão da escolha de turm
a),  
Declaração: Formação para atuar em função
Específica
 ,
 estão disponibilizadas no Portal da Educação
➢
A escolha de turmas ocorrerão de 04 a 20 de outubro de 2018, nas escolas da RME.
➢
Os documentos referidos acima estão publicados no Portal da Educação – Diretori

              Orientações preenchimento do QPE.
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REUNIÃO DE DIRETORES

Institui e orienta sobre os procedimentos relativos 
à Escolha de Turmas dos professores da Rede 
Municipal de Ensino – RME, de Caxias do Sul.

 

Instrução Normativa SMED nº 001/2018
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LEGISLAÇÃO

● Lei Federal nº 9394/1996 - LDB;
● Lei Federal nº 11.738/2008 - Lei do piso;
● Leis Complementar Municipal nº 3.673/1991 e 

nº 540/2017 - Estatuto do Servidor;
● Lei Municipal nº 7.320/2011 e Decreto Municipal 

nº 11.114/2014 - Eleição Equipes Diretivas;
● Decreto Municipal nº 17.752/2014 – Estágio 

Probatório.
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ESCOLHA DE TURMAS

● Anual;
● Critérios Pedagógicos;
● Critérios Funcionais construídos com a 

participação da RME;
● É presencial, soberana e registrada em Ata;
● Autenticada procuração c/ Equipe Diretiva.
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VOLANTE – FIXO – EXCEDENTE

Volante: ao ser nomeado; 
não escolhe turmas; deve 
solicitar alteração de 
designação.

Fixo:  quando passa pelo 
processo de alteração de 
designação e acessa uma 
vaga.

Excedente:quando 
não sobrar nenhuma 
vaga possível de ser 
acessada em qualquer 
época do ano.
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Tem direito à escolha de turma, 
professor que:

I - não foi designado como volante para a 
escola em questão.

II - foi designado para a escola pelo processo 
de Alteração de Designação.
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Composição das vagas

Escola – Turno – Função – Carga Horária

De 1 a 5 escolas Cinco turnos por 
semana, sendo 
manhã, tarde e/ou 
noite

Escola – Turno – Função – Carga HoráriaEscola – Turno – Função – Carga Horária

Regência de Classe 
e/ou demais funções

Não será permitido fazer combinações em Ata. 
Acesso via pedido de  Alteração de Designação.
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Estudo do Quadro por Escola – QPE

* Anual, antes da escolha de turmas;

* Realizado pela equipe diretiva e mantenedora;

* Turmas previstas oriundas do BE de agosto;

* Vagas organizadas de acordo com nº de turmas 
e CH da Matriz Curricular e funções previstas em 
decreto.
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Critérios 

* Nomeado de área I;

* Tempo no serviço público municipal;

* Formação em alfabetização - turmas de 1º 
ano;

* Compromisso com a formação.

Para atuar com Anos Iniciais do Ensino Fundamental - AI
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Critérios 

* Nomeado de área II;

* Tempo no serviço público municipal;

* Os componentes curriculares serão 
ministrados de acordo com o cargo de concurso.

* O ER será ministrado por professor de AII com 
 complementação da carga horária do seu 
componente.

Para atuar com Anos Finais do Ensino Fundamental - AII
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Critérios 

* Nomeado de área II;

* Tempo no serviço público municipal;

* Os componentes curriculares serão 
ministrados de acordo com o cargo de concurso.

* O ER será ministrado pelo professor 
referência, dentre (LP e LI ou Mat e Ciên ou Hist 
e Geo) que ainda complementará sua carga 
horária com a docência compartilhada.

Regência das TAs (Anos Finais) 
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Critérios 

* Nomeado de área I (TI) ou área II (TF);

* Ter formação na área de EJA;

* Possuir adicional noturno incorporado;

* A ET acontece na SMED;

* As vagas não acessadas na escolha de 
turmas da EJA serão disponibilizadas para as 
escolas.

Para atuar na Educação de Jovens e Adultos
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Critérios 

● Detentor de duas matrículas (AI) fixo na escola;
● Detentor de duas matrículas (AI) - com uma designada para 

a escola, comprometendo-se a solicitar Alteração de 
Designação com a outra matrícula para a escola/turma de 
tempo integral escolhida;

● Detentor de uma matrícula (AI) designado para a escola em 
um turno e comprometer-se a complementar a vaga com 
CAJ, no outro turno; 

● ...com mais tempo no serviço público municipal.

Para atuar com Turmas de Tempo Integral - AI
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Critérios 

Mais tempo no serviço público municipal, de acordo 
com componente curricular do concurso.

A escola deverá organizar os horários, para que o 
professor desempenhe a regência do seu componente 
curricular no mesmo turno e na mesma turma, até 
completar a CH.

Para atuar com Turmas de Tempo Integral - AII
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Critérios 

Professor com mais tempo no serviço público municipal, 
obedecendo a área de concurso de acordo com as turmas 
atendidas:

I – Turno de área I e/ou Educação Infantil: concursado 
em área I. 

II – Turno de área II:  concursado em área II. 

III – Turno misto: concursado de área I ou de área II.

Para atuar na Função de Apoio Pedagógico/Substituição
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Critérios 

Nomeado de área I ou de área II 

Formação em Biblioteca Escolar (da SMED ou outra) 
certificado c/ registro.

1º critério de desempate:  tempo no serviço público 
municipal .

2º critério de desempate: formação com maior carga 
horária.

Caso não exista professor com formação que se 
comprometa...

Para atuar na Função de Professor da Biblioteca Escolar
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Critérios 

Indicado anualmente pela Equipe Diretiva, sendo submetido ao referendo do grupo, 
atendendo o que segue:

● Efetivo exercício na escola
● Pertencer ao Quadro de Pessoal da Escola;
● Ter concluído estágio probatório; 
● Ter curso de capacitação oferecido pela SMED;
● Apresentar projeto em consonância com a Proposta Pedagógica da Escola;
● Respeitar a área de concurso:

a) Turno de área I e/ou Educação Infantil: nomeado de área I

b) Turno de área II: nomeado de área II.

c) Turno misto: nomeado de área I com Licenciatura, ou nomeado de área II, com 
Magistério ou Pedagogia.

Caso não exista professor que atenda às letras a, b, e c, poderá ser indicado outro professor, 
desde que atenda aos demais itens, se comprometendo com a formação caso não tenha.

Para atuar na Função de Coordenador Pedagógico
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Critérios 

Nomeado de área I, c/ formação e c/ mais tempo no 
serviço público municipal.

Caso não exista professor com formação, que se 
comprometa a participar da formação oferecida pela SMED.

Para atuar na Regência de Turmas da Educação Infantil
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Critérios 

Nomeado de área I ou de área II 

Formação em Informática Educativa, (da SMED ou 
outra) certificado c/ registro.

1º critério de desempate: tempo no serviço público 
municipal.

2º critério de desempate: formação com maior carga 
horária.

Caso não exista professor com formação que se 
comprometa...

Para atuar na Regência de Tecnomídias/LIE
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Critérios 

O processo para acesso de vaga no AEE é realizado, anualmente,  
anterior à Escolha de Turma,  e divulgada, no Portal da Educação, a lista dos 
Aptos a Acessar Vaga no AEE.

Critério de desempate: comprovar experiência mínima de dois anos de 
regência em Sala de Recursos, tendo preferência de escolha aquele com mais 
tempo no serviço público municipal. Apresentar  Atestado de Regência no AEE 
de, no mínimo, dois anos.

Caso não exista professor que atenda ao parágrafo anterior, poderá 
acessar outro  que tenha seu nome na lista dos Aptos a Acessar Vaga no AEE, 
com mais tempo no serviço público municipal.

  Para atuar na SR no AEE
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Critérios 

Prioridade de escolha é do professor com concurso 
específico, seguido dos demais, obedecendo aos mesmos 
critérios.

 As datas de Escolha de Turma das escolas do meio 
rural são divulgadas anualmente, em ofício circular para que 
os professores com concurso específico possam participar do 
processo na escola de seu concurso onde têm a prioridade 
na escolha.

  CONCURSO ESPECÍFICO DO MEIO RURAL
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