
 
 

DECRETO  Nº 011/2023 

 

 

Súmula: Define Critérios para Distribuição de Turmas na Rede Municipal de Ensino de 

Formosa do Oeste – Pr, para o ano letivo de 2023 e dá outras providências. 

 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar, Prefeito do Formosa do Oeste, no uso das atribuições 

legais  conferidas pela Lei Orgânica do município, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° - Ficam definidos os critérios para a distribuição de turmas na rede municipal 

de Ensino de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 

na Educação Infantil. 

 

Art. 2º - O professor e o Educador Infantil, conforme sua carga horária, fará a escolha 

de turma mediante a seguinte classificação: 

I. Maior habilitação na área (graduação, especialização e mestrado); 

II. Maior tempo de serviço (concursado no município de Formosa do Oeste) na 

modalidade de ensino; 

III. Maior idade; 

IV. Maior encargo de família. 

 

Art. 3º - Para atuar em turmas de Educação Especial (Classe Especial e Sala de 

Recurso) o professor deverá comprovar habilitação específica na área, obedecendo aos 

mesmos critérios do Ensino Fundamental. 

 

Art. 4º - A jornada de trabalho dos profissinais do magistério público municipal, em 

função de docência será dividida, proporcionalmente à sua duração. Em uma parte de 

atividade de interação com os alunos e outra parte em atividades complementares à docência, 

correspondente à 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho, de acordo com o Art. 51, da 

Lei Complementar nº 009/2011.  

 

Art. 5º - As matrículas e a distribuição dos alunos nas turmas obedecerão ao número 

de vagas nos respectivos períodos, pela ordem de matrículas das mesmas e idade. 

 

Art. 6º - Fica revogado em sua íntegra  o Decreto Nº 015/2021. 

 

Art. 7º - Este documento entra em vigor a partir da data de publicação.  

 

 

Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand, 30 de janeiro de 2023.” 

 

 

 

 

 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar 

Prefeito Municipal 
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