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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ

0 /
0 LEI N° 078/2002, BE 22 BE JANEIRO BE 2002

0 BISPÕE SOBRE O PLANO BE CARREIRA E

{ REMUNERAÇÃO BO MAGISTÉRIO PÚBLICO BO
MUNICÍPIO BE FLORESTA BO ARAGUAIA E BA
OUTRAS PRÓ VIBÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL BE FLORESTA BO ARAGUAIA, no pleno uso de suas atribuições
legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
BISPOSIÇÕES PRELIMINARES

£ Art. 1°. Esta Lei dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério Público do Município de Floresta do Araguaia.

0 Art. 2°. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

• I. Rede municipal de ensino, o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de
educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação;

II. Magistério Público Municipal, o conjunto de profissionais da educação titulares do cargo de
professor, do ensino público municipal;

III. Professor, o titular do cargo da carreira de magistério público municipal, com funções de
magistério;

IV. Funções de magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência,
aí incluídas as de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional;

V. Docência, a atribuição fundamental do professor, que compreende as atividades de planejar e
ministrar aulas, orientar e avaliar a aprendizagem dos alunos, em consonância com o projeto
pedagógico da escola;

VI. Área de atuação, refere-se à etapa da educação básica ou fase do ensino fundamental em que
o professor desenvolve suas funções;

VIL Jornada de trabalho, o tempo em horas semanais ou mensais, em que o profissional da
educação fica à disposição do trabalho;

VIII. Horas de aula, correspondem a toda e qualquer atividade programada, incluída na proposta
pedagógica da escola, com frequência exigível e efetiva orientação por professores
habilitados, realizada ern sala de aula ou eni outros locais adequados ao processo de ensino
aprendizagem;

IX. Horas de atividade, correspondem às horas de trabalho do professor destinadas a preparação
e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões
pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional.

CAPÍTULO II
BA CARREIRA BO MAGISTÉRIO

PÚBLICO MUNICIPAL

SECÃO í
BOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art. 3°. A carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos:
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I. A profissionalização, que pressupõe a vocação e dedicação ao magistério e qualificação
profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de trabalho;

II. A valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;
III. A progressão através de mudança de nível de habilitação e de promoções periódicas.

SEÇÃO II
DÁ ESTRUTURA DA CARREIRA

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4°. A carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de
Professor e estruturada em 10 (dez) classes.

§ 1°. Cargo é o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de atribuições
com estipêndio específico, denominação própria, número certo e remuneração pelo poder público, nos
termos da lei.

§ 2°. Classe é o agrupamento de cargos genericamente semelhantes em que se estrutura a carreira.

§ 3°. Nível indica o requisito de escolaridade exigida para o desempenho das atribuições do cargo, de
maneira a privilegiar a formação académica .

§ 4°. A. Carreira do Magistério Público Municipal abrange o ensino fundamental e a educação
infantil.

§ 5°. O ingresso na carreira será realizado através de concurso público por área de atuação, exigida:

I. Para a área l, de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, formação em
nível superior, em curso de licenciatura plena ou curso normal superior, admitida como
formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal;

II. Para a área 2, de anos finais do ensino fundamental, formação em curso superior, de
licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específico do
currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente.

f

§ 6°. O ingresso na Carreira dar-se-á na classe inicial, no nível correspondente à habilitação do
candidato aprovado.

§ 7°. O exercício profissional do titular do cargo de professor será vinculado a área de atuação para a
qual tenha prestado concurso público, ressalvado o exercício, a título precário, quando habilitado para o
magistério em outra área de atuação e indispensável para o atendimento de necessidade do serviço.

§ 8°. O titular do cargo de professor poderá exercer, de forma alternada ou concomitante com a
docência outras funções de magistério, atendido os seguintes requisitos:

I. Formação em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação específica para o exercício
de função de suporte pedagógico;

II. Experiência de, no mínimo, dois anos de docência;
III. Habilitação específica em Administração Escolar para as funções de Direção e Vice-direção.
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SUBSEÇÃO íí
DÁS CLASSES E DOS NÍVEIS

Ari. 5°. As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de magistério e são
designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, í e J.

§1°. Os cargos de professor serão distribuídos pelas classes em proporção decrescente, da inicial à
final.

§2°. O número de vagas de cada classe será determinado, anualmente, por ato do Poder Executivo,
observado o limite estabelecido no Anexo I desta Lei.

Ari. 6°. Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo da Carreira de professor são:

I. Nível l - formação em nível médio, na modalidade normal;
II. Nível 2 - formação em nível superior, ern curso de licenciatura plena ou outra graduação

correspondente a áreas de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica,
nos termos da legislação vigente;

III. Nível 3 - formação em nível superior com curso de pós-graduação, mestrado e doutorado.

§ 1°. A mudança de nível é automática e vigorará mediante comprovação de nova habilitação
(Diploma e Histórico Escolar).

§ 2°. O nível é pessoal e não se altera com a promoção.

SEÇÃO ÍÍI
DA PROMOÇÃO

Art. 7°. Promoção é a passagem do titular de cargo da Carreira de professor de urna classe para
outra imediatamente superior.

§ 1°. A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em
instituições credenciadas, os conhecimentos do profissional de educação e o tempo de serviço em docência.

§2°. A promoção, observada o número de vagas da classe seguinte, obedecerá a ordem de
classificação dos integrantes da classe que tenham cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo
exercício, incluído o mínimo de um ano de docência.

§ 3°. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a pontuação de qualificação e
a avaliação de conhecimentos ocorrerão a cada três anos, obedecidos os critérios de pontualidade,
assiduidade e participação.

§ 4°. A avaliação de desempenho, a aferição da qualificação e a avaliação de conhecimentos serão
realizadas de acordo com os critérios definidos no regulamento de promoções.

§ 5°. A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o professor exerça a docência
e conhecimentos pedagógicos.

§ 6°. A pontuação para promoção será determinada pela média ponderada dos faíores a que se
referem os §§ 1° e 2° e tomando-se por base:
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I- A média aritmética das avaliações anuais de desempenho, com peso três;
II- A pontuação da qualificação, com peso dois e meio;
III- A avaliação de conhecimento, com peso três;
IV- O tempo de exercício em docência, com peso um e rneio;

§ 7°. As promoções serão realizadas anualmente, na fornia do regulamento e publicadas no dia do
Professor.

SEÇÃO IV
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 8°. A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a
progressão na Carreira, será assegurada através de cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização,
mestrado e doutorado em instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras
atividades de atualização profissional, observados os programas prioritários, ern especial o de habilitação dos
professores leigos.

Art. 9°. A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do titular de cargo da
carreira de suas funções, computado o tempo de afastamento para todos os fins de direito, e será concedido
para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, mestrado ou doutorado, em
instituições credenciadas.

§ 1°. O profissional do magistério que tiver interesse ern licenciar-se para participar dos cursos de
que trata este artigo, poderá requerê-la diretameníe ao Chefe do Poder Executivo, devendo motivar o seu
interesse e demonstrar a sua utilidade para o sistema de ensino municipal, condicionado ao parecer da
Comissão de Gestão, ouvida a Secretaria Municipal de Educação.

§ 2°. Deferido o pedido, com ónus para a municipalidade, o profissional do magistério se
comprometerá por termo, em desempenhar suas funções no sistema municipal de ensino, em período idêntico
ao do curso.

§ 3°. O profissional do magistério licenciado para participar dos cursos de que traia este artigo,
deverá ressarcir aos cofres municipais, corrigidos monetariamente, os valores despendidos com o pagamento
dos seus vencimentos:

í. Quando o servidor deixar de assumir as funções de seu cargo no sistema municipal de
ensino, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, contados do término do curso;

II. Quando o servidor desistir do curso, sern causa justificada;
III. Se o servidor assumir outra atividade remunerada, paralelamente ao desenvolvimento do

curso;
IV. Se solicitar exoneração durante ou ao final do curso.

Art. 10. Após cada triénio de efetivo exercício, o titular de cargo de carreira poderá, no interesse do
ensino, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 (três) meses para
participar de curso de qualificação profissional, observado o disposto no artigo 8°.

Parágrafo Único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis.
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SEÇÃO V
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 11. A jornada de trabalho do professor poderá ser parcial ou integral, correspondendo,
respectivamente, a:

I. Vinte (20) horas semanais;
II. Quarenta (40) horas semanais.

§ 1°. A jornada de trabalho do professor em função docente inclui uma parte de horas de aula e uma
parte de horas de atividades, destinadas, de acordo com a proposta pedagógica da escola, à preparação e
avaliação do trabalho didático, à pesquisa, à colaboração com a administração da escola, a reuniões
pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional.

§ 2°. Além da jornada de 20 (vinte) horas semanais do professor em função docente será acrescida 5
(cinco) horas de atividades, das quais o mínimo de 2 (duas) horas serão destinadas a trabalho coletivo.

§ 3°. Além da jornada de 40 (quarenta) horas semanais do professor em função docente serão
acrescidas 10 (dez) horas de atividades, das quais o mínimo de 5 (cinco) horas serão destinados a trabalho
coletivo.

§ 4°. O profissional do magistério no exercício de aíividades de suporte pedagógico desempenhará
suas funções em regime de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 5°. O número de vagas a serem preenchidas para cada uma das jornadas será definido no respectivo
edital de concurso público.

Art. 12. O titular de cargo de professor que não esteja em acumulação de cargo, emprego ou função
pública, estando disponível, poderá ser convocado para prestar serviços como substituto enquanto perdurar o
impedimento.

Art. 13. Ao titular de carreira do magistério ern regime de 40 (quarenta) horas semanais pode ser
concedido adicional de dedicação exclusiva, para a realização de projeto especifico de interesse do ensino,
por tempo determinado.

Parágrafo Único. O regime de dedicação exclusiva implica, além da obrigação de prestar 40
(quarenta) horas semanal de trabalho em dois turnos completo, o impedimento do exercício de outra
atividade remunerada, pública ou privada.

Art. 14. A convocação para a prestação de serviço em regime de 40 (quarenta) horas semanais e a
concessão do incentivo de dedicação exclusiva, dependerão de parecer favorável da Comissão de Gestão do
Plano de Carreira.

Parágrafo Único. A interrupção da convocação e a suspensão da concessão do incentivo de que trata
o caput do artigo ocorrerão:

I. A pedido do interessado;
II. Quando cessada a razão determinante da convocação ou da concessão;
III. Quando expirado o prazo de concessão do incentivo;
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IV. Quando descunipridas as condições estabelecidas para a convocação ou a concessão do
incentivo.

SEÇÃO VI
DA REMUNERAÇÃO

SUBSEÇÃO I
DO VENCIMENTO

Ari. 15. A remuneração de titular do cargo de professor corresponde ao vencimento relativo à classe
e ao nível de habilitação em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus.

§ 1°. Considera-se vencimento básico da Carreira o fixado para a classe inicial e, no nível mínimo de
habilitação.

§ 2°. Fica vedado a incorporação aos vencimentos e proventos de aposentadoria, de quaisquer
gratificações por funções dentro ou fora do sistema de ensino.

SUBSEÇÃO II
DAS VANTAGENS

Art. 16. Além do vencimento, o professor fará jus às seguintes vantagens:

I GRATIFICAÇÕES:
a) Pelo exercício de direção ou vice-direção de unidades escolares;
b) Pelo exercício em escola de difícil acesso ou provimento;
c) Pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais;
d) Pelo exercício em classe rnultisseriada;
e) De interiorização.
í) Por hora de atividade.

II. ADICIONAIS:

a) Por tempo de serviço;
b) Pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva.
c) Por íitularidade.

§ 1°. A gratificação pelo exercício ern escola de difícil acesso ou provimento, corresponderá a 20%
(vinte por cento) do vencimento básico do Cargo, que será concedido apenas na hipótese de rernanejamento
ou primeiro investidura, se for o caso.

§ 2°. A classificação das unidades escolares de difícil acesso ou provimento será fixada anualmente,
por ato do Poder Executivo, mediante proposta da Comissão de Gestão do Plano de Carreira, que levará em
conta a distância, as condições de estradas e meios de transporte disponíveis, assim como a segurança.

§ 3°. A gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, será
de até 20% (vinte por cento) do vencimento básico do Cargo fixado por ato do Poder Executivo, mediante
proposta da Comissão de Gestão do Plano de Carreira que estabelecerá tabela com observância da
peculiaridade dos casos.
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§ 4°. Ao professor que for designado, mediante ato do titular da Secretaria de Educação, para o
exercício de classe multisseriada, será atribuída a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento
básico do cargo.

§ 5°. A gratificação de interiorização no percentual de até 50% (cinquenta por cento) sobre o
vencimento base do cargo, será atribuída ao professor efetivo que for designado para exercer regência de
classe na zona rural, de acordo com a localização da micro região.

§ 6°. O adicional por tempo de serviço para o profissional do magistério, será devido por triénio de
efetivo serviço, até o máximo de 10 (dez), calculado sobre o vencimento base do cargo.

§ 7°. O adicional pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva será concedido na fornia prevista
no Estatuto dos Servidores Públicos.

§ 8°. A incorporação do adicional pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva dar-se-á na
proporção de 1/30 (um trinta avos), se professor, e de 1/25 (um vinte e cinco avos), se professora, por ano de
percepção da vantagem.

§ 9°. O profissional da educação que comprovar graus de titularidade, fará jus a gratificação de 30%
(trinta por cento) sobre o vencimento básico do cargo para os cursos de pós-graduação, mestrado e
doutorado, conforme Anexo IV.

SUBSEÇÃO IÍI
DA FUNÇÃO GRATIFICADA

Arí. 17. Ao professor efetivo, quando eleito e designado para o exercício das funções; de Diretor e
Vice-diretor, observada a tipologia dessas unidades, conforme Anexo II, fará jus à gratificação de função.

§ 1°. O professor que for eleito e designado para o exercício da função de diretor e vice-diretor de
unidade escolar, desempenhará suas funções em regime de 40 (quarenta) horas semanais, vedado o exercício
concomitante com a função docente.

§ 2°. A gratificação pelo exercício de vice-direção de unidades escolares, observada a mesma carga
horária do diretor, corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor atribuído a este.

§ 3°. O professor que for designado para exercer a função de Secretário Escolar, desempenhará suas
funções em regime de 40 (quarenta) horas semanais, fazendo jus à gratificação, conforme Anexo II.

§ 4°. Para ocupar a função de Coordenador Escolar, será designado pelo Prefeito, profissional de
magistério, ocupante de cargo efetivo, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, considerando-se o
mínimo de alunos entre 100 (cem) e 299 (duzentos e noventa e nove) e que funcione em 02 (dois) ou mais
turnos, ficando desobrigado da regência de classe, conforme Anexo II.

SUBSEÇÃO IV
DA REMUNERAÇÃO PELA CONVOCAÇÃO

EM REGIME SUPLEMENTAR

Art. 18. A convocação eni regime suplementar será remunerada, por tempo determinado da
substituição, observado o disposto no Art. 12.
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SEÇÃO VII
DAS FÉRIAS

Art. 19. O período de férias anuais do titular de cargo de professor será de:

I. Quando em função docente, quarenta e cinco dias (45);
II. Nas demais funções, de trinta dias (30).

Parágrafo Único. As férias do titular do cargo de professor em exercício nas unidades escolares
serão concedidas nos períodos de férias coletivas e recessos escolares, de acordo com calendários anuais, de
forma a atender às necessidades didáticas e administrativas do estabelecimento.

SEÇÃO VIII
DA CEDÊNCIA OU CESSÃO

Art. 20. Cedência ou cessão é o ato pelo qual o profissional da educação, é posto à disposição de
entidade ou órgão não integrante da rede municipal de ensino.

§ 1°. A cedência ou cessão, sern ónus para o ensino municipal, será concedida pelo prazo máximo de
um ano, renovável segundo a necessidade e a possibilidade das partes.

§ 2°. Em casos excepcionais, a cedência poderá dar-se corn ónus para o ensino municipal, quando se
tratar de instituições privadas sem fins lucrativos, especializados e com atuação exclusiva em educação
especial.

§ 3°. A cedência para o exercício de atividades estranhas ao magistério interrompe o interstício para a
promoção.

SEÇÃO IX
DA COMISSÃO DE GESTÃO DO

PLANO DE CARREIRA

Art. 21. É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal,
com a finalidade de orientar sua implantação e operacionalização.

Parágrafo Único. A Comissão de Gestão será presidida pelo Secretário Municipal de Educação e
integrada pelos Secretários Municipais de Administração, de Finanças e parilariamente por representantes de
entidades representativas do Magistério Público Municipal, escolhidos em assembleia gerai da categoria.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

SEÇÃO í
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA

Ari. 22. O número de cargos da Carreira do Magistério Público Municipal é estabelecido conforme o
disposto no Anexo I, que é parte integrante desta Lei.
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Ari. 23. O provimento inicial dos cargos de carreira do Magistério Público Municipal dar-se-á pelos
candidatos aprovados ern concurso público de provas ou de provas e títulos, atendidos, as exigências
mínimas de habilitação específica para o cargo de professor, obedecido o número de vagas existentes, à
ordem de classificação e os requisitos básicos para o ingresso no serviço público previstos no Estatuto dos
Servidores Públicos.

Ari. 24. Os cargos de professor nível médio, professor com estudos adicionais, professor nível
superior e especialistas em educação, oriundos do Município de Conceição do Araguaia e repassados com a
emancipação política, serão transformados e enquadrados no cargo de Professor, os quais ocuparão os níveis
correspondentes à respectiva qualificação, observado o disposto no art. 6° desta lei, e, em todos os casos, na
classe inicial.

Parágrafo Único. Se a nova remuneração decorrente do provimento no plano de carreira for inferior
à remuneração até então percebida pelo profissional do magistério, ser-lhe-á assegurada a diferença, como
vantagem pessoal, sobre a qual incidirão os reajustes futuros.

SEÇÃO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ari. 25. O Professo Leigo, remanescente, será aproveitado em outro cargo administrativo, de acordo
com as necessidades do poder público, considerando-se o grau de instrução, passando a perceber seu titular,
o vencimento base do cargo respectivo, transformado.

Arí. 26. Poderá haver contratação administrativa por tempo determinado para atender às
necessidades de substituição temporária de professor na função docente, quando excedida a capacidade de
atendimento com a adoção do disposto no Artigo 18.

Art. 27. O exercício das funções de Diretor, Vice-diretor e de Secretário Escolar de unidades
escolares, é reservado aos integrantes da carreira do Magistério Público Municipal com o mínimo de dois
anos de docência.

Parágrafo Único. A função de Secretário Escolar poderá, excepcionalmente, ser exercida por
servidor efeiivo não integrante da carreira do magistério, mas que tenha nível médio e possua certificado de
conclusão do curso de formação de secretário escolar, expedido por instituição autorizada pelo órgão
competente.

Art. 28. As funções de Direção e Vice-direção, serão preenchidas a partir de processo seletivo direto
e secreto, do qual participe o corpo docente, discente acima de 14 (quaiorze) anos e os pais dos alunos,
quando a Escola atingir 300 (trezentos) alunos.

Parágrafo Único. Após o processo seletivo para as funções de Diretor e Vice-diretor, serão
encaminhados ao Prefeito, através do Secretário de Educação, os respectivos nomes dos eleitos para efeito de
nomeação por Decreto.

Art. 29. O valor dos vencimentos correspondentes aos Níveis da Carreira do Magistério Público
Municipal, será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes ao vencimento básico da Carreira:

I. Classe A 1,00;
II. Classe B 1,05;
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III.
IV.
v.
VI.
VII.
VIII.
IX.
x.

Classe C
Classe D
Classe E
Classe F
Classe G
Classe H
Classe I
Classe J

1,10;
1,15;
1,20;
1,25;
1,30;
1,35;
1,40;
1,45.

Ari. 30. O valor dos vencimentos referentes aos cargos e respectivos níveis da carreira do Magistério
Público Municipal, correspondente a 100 (cem) horas aulas, será obtido pela aplicação dos coeficientes
seguintes ao vencimento básico da Carreira:

a) Nível l 1,00;
b) Nível 2 1,50;
c) Nível 3 1,80.

Ari. 31. É fixado em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) o valor do vencimento básico da Carreira,
conforme Anexo V.

Art. 32. Os titulares do cargo de professor integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal,
poderão perceber outras vantagens pecuniárias devidas aos servidores municipais, nessa condição, quando
não conflitantes com o disposto nesta lei.

Art. 33. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder abono com recursos do FUNDEF
aos profissionais do magistério, quando, contábil e financeiramente, se constatar a possibilidade dessa
concessão.

Art. 34. O Poder Executivo aprovará o regulamento de promoções do Magistério Público Municipal
no prazo de um ano a contar da publicação desta Lei.

Art. 35. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações próprias
consignadas no orçamento municipal.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, 22 de
janeiro de 2002.

MARIA DASlSRAÇAS MARQUES PEREIRA
"refeita Municipal em Exercício
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ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CARGO

PROFESSOR

NÍVEL

Nível 1

Nível 2

Nível III

QUALIFICAÇÃO

Curso Normal

Nível Superior

Nível Superior com
Pós-graduação

ÁREA DE ATUAÇAO
Educação infantil e de 1a a 4a

séries do Ensino Fundamental.

Educação Infantil e de 1a a 4a; e de
5a a 8a séries do Ensino
Fundamental e suporte
pedagógico.

Ensino Fundamental e Suporte
Pedagógico

TOTAL GERAL DE VAGAS

VAGAS

174

70

10

254
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ANEXO II

QUADRO DE FUNÇÃO GRATIFICADA

TIPO DE ESCOLA
Grande Porte

Acima de 901 alunos
Médio Porte

De 601 a 900 alunos

Pequeno Porte
De 300 a 600 alunos

Escolas com menos de 300 alunos

Escolas de Grande Porte

Escolas de Médio Porte

Escolas de Pequeno Porte

FUNÇÃO
Diretor
Vice-diretor
Diretor
Vice-diretor

Diretor

Coordenador

Secretário
Secretário

Secretário

VALOR 1

1.200,00
840,00
840,00
588,00

588,00

200 horas aula H- 20 %

200 horas aula + 30 %

200 horas aula + 20 %

200 horas aula + 10%

VAGA
03
03
05
05

03

05

04

07

03
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ANEXO III

Cargo

Professor

Nível
]

2

Classe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Coeficiente
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,2.5
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95

1
1,05
1,10
1,15
1 ,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00

2
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05

à

3
1.15
L .20
1,25
1,30
1.35
1,40
1.45
1,50
1,55
1,60
1,65
1.70
1,75
1.80
1.85
1,90
1.95
2,00
2,05
2.10

l T S

4
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15

5
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
.1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20

6
1,30
1,35
1,40
1 ,45
,,50
,55
,60
,65
,70

1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25

FORMULA PARA CALCULO DA
REMUNERAÇÃO:
Vencimento básico da carreira * coeficiente /
100 * carga horária mensal + adicionais,
gratificações e diferença pessoal, quando for o
caso.
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ANEXO IV

Cargo

Professor
(com pós-
graduação)

Nível
3

Classe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Coeficiente
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25

A T S
1

1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30

2
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35

3
L 95
2,00
21)5
2,10
2.15
2,20
2,25
2.30
2,35
2.40

4
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,45

5
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,45
2,50

6
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,45
2,50
2,55
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