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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2018/SEMEC 

 

Altera a Instrução Normativa nº. 01/2018/SEMEC e dá 

outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 

considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96, a Lei 

Municipal nº.1.197/2011, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 

Profissionais da Educação do Município de Nobres. 

RESOLVE: 

Onde se lia: 

Art. 7º A Primeira Etapa de atribuição de classes e/ou aulas terá início no dia 24/01/2019 

nas unidades escolares da zona urbana e nos dias 29 e 30/01/2019 para as unidades 

escolares da zona rural, para professores, técnico em desenvolvimento infantil, técnico 

administrativo educacional e apoio administrativo educacional efetivos em horário que 

segue: 

 
(...) 
 
II -2ª Fase: dia 01/02/2019 

Para todos os profissionais inscritos para contratos nas unidades escolares da zona 

urbana. 

- Período Matutino: 
Das 08:00h às 11:00h no plenário para os cargos de professores. 

-Período Vespertino: 
Das 13:30h às 17:00h no plenário, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil 
e Técnico Administrativo Educacional. 
 
 
Passa-se a ler: 

Art. 7º A Primeira Etapa de atribuição de classes e/ou aulas terá início no dia 24/01/2019 

nas unidades escolares da zona urbana e no dia 30/01/2019 para as unidades escolares 

da zona rural, para professores, técnico em desenvolvimento infantil, técnico 

administrativo educacional e apoio administrativo educacional efetivos e contratados em 

horário que segue: 

 
 

http://www.nobres.mt.gov.br/
mailto:faleconosco@nobres.mt.gov.br


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Nobres 
Estado de Mato Grosso  

Secretaria Municipal de Educação 

 

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,   
Jardim Paraná  CEP: 78.460-000  Nobres – MT                                     
(65) 3376-4200 – CNPJ: 03.424.272/0001-07   

www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br  

 

 

 

(...) 

 
II -2ª Fase: dia 29/01/2019 

Para todos os profissionais inscritos para contratos nas unidades escolares da zona 

urbana. 

- Período Matutino: 
Das 08:00h às 11:00h no plenário da Prefeitura para os cargos de professores. 

-Período Vespertino: 
Das 13:30h às 17:00h no plenário da Prefeitura, para o cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil e Técnico Administrativo Educacional. 

 

Onde se lia: 

Art. 8º (...) 

II - Dia 04/02/2019 – atribuição para todos os profissionais efetivos e contratados 

inscritos: 

 

Passa-se a ler: 
 
Art. 8º (...) 

II - Dia 30/01/2019 – atribuição para todos os profissionais efetivos e contratados 

inscritos: 

 

 

Nobres/MT, aos 30 de novembro de 2018. 

 
 
 
 

EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON 
Secretária Municipal de Educação 
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