
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

lEI N.o328/2010, de 15 de Dezembro de 2010.

Reestrutura o Plano de Carreira, Cargos e
Remuneração dos Profissionais da Educação
Pública do Município de Jacareacanga -
PCCR e revoga a lei N° 250, de 09 de
dezembro de 2005 e dá outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL:

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA, Estado do Pará, estatui
e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPíTULO I
DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Esta lei reestrutura o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais
da Educação Pública do Município de Jacareacanga - PCCR cria o respectivo quadro de
cargos e funções, dispõe sobre o regime de trabalho e plano de valorização de seus
membros e revoga a Lei n. 250, de 09 de dezembro de 2005.

Art. 2° O Regime Jurídico dos membros dos Profissionais da Educação Pública é o
mesmo dos demais servidores, o estatutário.

Art. 3° Para os efeitos desta lei entende-se por:
I - Profissionais da Educação Pública Municipal: o conjunto de professores, pedagogos e
trabalhadores em educação que desempenham atividades docentes, de suporte direto à
docência, especializadas ou técnicas, com vistas a alcançar os objetivos da educação.
11- Profissionais do Magistério Público Municipal: o conjunto de professores e pedagogos
que, ocupando cargos ou funções gratificadas nas unidades escolares e nos demais
órgãos que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, desempenham
atividades docentes, de suporte direto a docência ou especializadas, com vistas a
alcançar os objetivos da educação.
111- Professor: profissional da educação com habilitação específica para o exercício das
funções docentes.
IV - Pedagogo: profissional da educação com formação em curso superior de graduação
ou pós-graduação em Pedagogia, com habilitação específica para o exercício das
funções de apoio técnico-administrativo-pedagógico.
V - Trabalhadores em Educação: conjunto de trabalhadores portadores de diploma de
curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
VI - Área de Atuação: correspondem aos níveis e modalidades de ensino da educação
pública municipal;
VII - Cargo Público: é o lugar na organização do serviço público correspondente a um
conjunto de atribuições com estipêndio específico, denominação própria, número certo e
remuneração correspondente à habilitação;
VIII - Rede Pública Municipal de Ensino: conjunto de entidades e órgãos que integram a
administração da educação infantil, ensino fundamental e a rede de escolas mantidas
pelo Poder Público Municipal;
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IX - Carreira - é o conjunto de níveis e classes que definem a evolução funcional e
remuneratória dos servidores no mesmo cargo;
X - Nível: é a posição hierarquizada no cargo segundo o grau de escolaridade ou
formação profissional;
XI - Classe: é a posição na carreira decorrente da progressão vertical ou promoção
horizontal;
XII - Turma: conjunto de alunos sob a regência de professores;
XIII- Progressão elou Promoção Funcional: é a evolução do servidor na carreira, baseada
na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho através de procedimentos
específicos;
XIV - Lotação: preenchimento qualitativo de cargos fixados como necessários ao
funcionamento da educação pública municipal no órgão central e nas unidades de
ensino;
XV - Estágio Probatório: período durante o qual o servidor é acompanhado e avaliado
para verificação do mérito do domínio da função;
XVI - Vencimento: é a retribuição pecuniária paga ao servidor cujo valor corresponde a
cada nível do cargo e nas devidas referências das classes;
XVII- Remuneração: é o valor correspondente ao vencimento de cargo acrescida das
vantagens pecuniárias específicas do cargo;
XVIII - Educação Infantil: primeira etapa da Educação pública municipal que tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de O (zero) a 05 (cinco) anos de idade
em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, com atendimento em Creches
e Centros de Educação Infantil complementando a ação da família e da comunidade;
XIX - Ensino Fundamental: segunda etapa da Educação Pública Municipal que tem como
finalidade a formação básica do cidadão durante o período de 09 (nove) anos, distribuído
em anos regulares de 1° ao 9° e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos de 13

a 48 etapas;
XX - Educação de Jovens e Adultos: é aquela destinada àqueles que não tiveram acesso
ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental na idade própria;
XXI - Vencimento Básico da Carreira: é o fixado para o Nível 11 na Classe A do cargo de
professor,
XXII -Vencimento do Nível Profissional: é o fixado para o nível e classe em que se
encontra o Profissional da Educação;
XXIII - Vencimento Básico do Cargo: é o fixado para a Classe A no respectivo nível em
que se encontra o Profissional da Educação.
XXIV - Efetivo Exercício: é a atuação do Profissional da Educação em funções
específicas de seu cargo, lotado no âmbito da Secretaria Municipal da Educação;

CAPíTULO 11
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

seeae (
Disposições Gerais

Art. 40 São princípios básicos da Carreira dos Profissionais da Educação Pública:
I - habilitação profissional: condição essencial que habilita ao exercício do Magistério
através da comprovação da titulação específica, em instituição devidamente reconhecida;
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11- valorização profissional: condições de trabalho compatíveis com a dignidade da
profissão, com aperfeiçoamento profissional continuado;
111 - piso salarial profissional que assegure remuneração condigna com a formação
profissional;
IV - períodos reservados a estudos, planejamentos e avaliação, incluídos na carga
horária de trabalho;
V - Assegurar à progressão e ascensão na carreira obedecida a qualificação de nível por
aquisição de títulos e classe por tempo de serviço e/ou merecimento;
VI - Assegurar a melhoria do ensino por meio da democratização da gestão da
educação;
VII - incentivar a livre organização da categoria como forma de valorização da classe dos
trabalhadores e da gestão participativa.
VIII - Definição de data base para fixação de índice de reajuste salarial;

Seção 11
Dos Profissionais da Educação

Art. 50 Integram a Carreira dos Profissionais da Educação Pública Municipal:
I - Na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os docentes
habilitados em curso de Pedagogia.
11- Nos anos finais do Ensino Fundamental, os docentes habilitados em cursos de
licenciatura plena específica e em Programa Especial de Formação Pedagógica de
Docentes.
111- Na modalidade de Educação Especial, para alunos portadores de necessidades
especiais, além do licenciado, o docente Instrutor conforme a necessidade.
IV - Na modalidade da Educação Indígena, admitir-se-ão os docentes formados em curso
normal de nível médio assim como em programa especial devidamente autorizado para o
magistério indígena, até que possua a formação requerida, garantida sua formação em
serviço e a continuada.
V - Os profissionais que dão suporte pedagógico direto ao exercício da docência,
exercendo as funções de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção,
supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica:
a) os licenciados em Pedagogia ou os formados em nível de pós-graduação;
b} os docentes designados nos termos de legislação e normas do respectivo sistema de
educação.
VI - Os trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior
em área pedagógica ou afim, desde que possuidores de habilitação na área de Serviços
de Apoio Escolar em cursos de nível técnico ou superior.

Art. t)O A Carreira dos Profissionais da Educação é estruturada em cargos, níveis e
classes assim organizados:
t - Quadro Permanente do Magistério (QPM) composto pelo cargo único de professor,
cujo concurso exige habilitação específica de graduação para o exercício da docência
nas áreas de atuação abaixo relacionadas:
a) educação infantil;
b} anos iniciais do ensino fundamental;
c) anos finais do ensino fundamental por disciplina;
d) educação especial;
e) educação Indígena;
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11- Quadro Permanente Técnico (QPT) composto pelo cargo único de pedagogo, cujo
concurso exige habilitação específica de graduação plena em Pedagogia, para o
exercício das funções de suporte pedagógico direto à docência, como administração,
inspeção, planejamento e coordenação pedagógica;
111- Quadro Permanente do Administrativo Educacional (QPA) composto pelos cargos de
Técnico em Gestão Escolar, Técnico em Multimeios Didáticos, Técnico em Alimentação
Escolar, Técnico em Meio Ambiente e Infraestrutura Escolar, cujo concurso exige
habilitação de técnico na área de Serviço de Apoio Escolar correspondente;
IV - Quadro Transitório do Magistério (QTM): Professores efetivos, cujo concurso não
exigiu habilitação específica para o exercício do magistério.
a) Integram o QTM os professores que se encontram no Nível I e os Professores
Indígenas não habilitados.
Parágrafo único. Ficam criados os cargos e funções gratificadas nos quantitativos
fixados no Anexo I desta lei.

Art. ]O Fica criada a Equipe Pedagógica e Administrativa da Secretaria Municipal de
Educação, cuja nomeação dos efetivos será feita por ato do Poder Executivo Municipal
em consonância com a Secretaria.
Parágrafo único. Entende-se por Equipe Pedagógica e Administrativa o quadro dos
Profissionais do Magistério com lotação na sede da Secretaria nas funções de suporte
pedagógico.

Seção 111
Do Magistério Indígena

Art. ao Nas escolas indígenas a docência será exercida prioritariamente por professores
indígenas atendidos os requisitos legais para o ingresso na carreira fixados nesta lei.

Art. 9° Excepcionalmente é permitida a contratação de indígenas para o exercício da
docência em todas as áreas de atuação nas disciplinas relativas à sua cultura como
língua Materna, Arte e outras, com vínculo temporário.
§1°A escolaridade mínima exigida para esta contratação é a fundamental completa.
§ r A contratação disciplinada no caput deste artigo é aplicável da data da vigência
desta lei até o máximo de 4 (quatro) anos;

Seção IV
Das Áreas de Atuação

Art. 10. As áreas de atuação são organizadas em:
I - Área I: Educação Infantil (creche e pré-escola) com exigência mínima de formação em
curso de nível superior, de licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação para
educação infantil;
11- Área li: Ensino Fundamental anos iniciais (1° ao 5° ano) com exigência mínima de
formação em curso de nível superior de licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação
para as séries iniciais do ensino fundamental;
'" - Área 111:Ensino Fundamental anos finais (6° ao go ano) com habilitação específica de
curso superior em licenciatura plena.
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Art. 11. Excepcionalmente, o professor concursado com habilitação para lecionar em
quaisquer das áreas de atuação referidas no artigo anterior, poderá requerer a mudança
de área de atuação.
§ 1° A mudança de área de atuação se dará de forma eventual e precária por prazo não
superior a 1 (um) ano letivo, podendo ser prorrogado no máximo duas vezes, dependerá
da existência de vaga em unidade de ensino e não poderá ocorrer se houver candidato
aprovado em concurso público para o respectivo nível de ensino, salvo se nenhum deles
aceitar a indicação para a vaga existente.
§r Havendo mais de um interessado para a mesma vaga terá preferência na mudança
de nível de atuação o professor que tiver, sucessivamente:
I - maior tempo de exercício no magistério público do Município;
11 - maior tempo de exercício no magistério público em geral.
§ 3° É facultado à Administração, diante da real necessidade do ensino municipal,
proceder à mudança ex-ofício da área de atuação de um professor, desde que observado
o disposto nos parágrafos anteriores, de forma excepcional e temporária e devidamente
motivada.

Seção V
Dos Níveis

Art. 12. Os ruveis constituem a linha de progressão vertical dos Profissionais da
Educação, são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento
do cargo, classificados da seguinte forma:
§ 1° Para o cargo de professor:
a) Nível I, P-I: Ensino Médio na Modalidade Normal ou Magistério Indígena;
b) Nível 11, P-II: licenciatura Plena na área de atuação exigida no edital do concurso de
cada servidor;
c) Nível 111, P-III: licenciatura Plena para docência, mais Pós-Graduação (Lato Sensu),
especialização ou aperfeiçoamento com duração mínima de 360 horas, em área
específica do currículo da Educação Infantil elou Ensino Fundamental, na área de
atuação exigida no edital do concurso de cada servidor;
d) Nível IV, P-IV: licenciatura Plena para docência, mais Pós-Graduação (Strictu Sensu),
Mestrado com duração mínima de 360 horas, em área específica do currículo da
Educação Infantil elou do Ensino Fundamental, na área de atuação exigida no edita I do
concurso de cada servidor;
e) Nível V, P-V: Licenciatura Plena para docêncía, mais Pós-Graduação (Strictu Sensu),
Doutorado em área específica do currículo da Educação Infantil elou do Ensino
Fundamental, na área de atuação exigida no edital do concurso de cada servidor;
f) Nível VI, P-VI: Licenciatura Plena mais Pós-Graduação (Strictu Sensu), PHD em área
específica do currículo da Educação Infantil elou do Ensino Fundamental, na área de
atuação exigida no edital do concurso de cada servidor.
§r Para o cargo de pedagogo:
a) Nível I, PE-I: Licenciatura Plena em Pedagogia;
b) Nível 11, PE-II: licenciatura Plena em Pedagogia, mais Pós-Graduação (Lato Sensu),
especialização em área específica de suporte pedagógico direto à docência, como
administração, inspeção, planejamento e coordenação pedagógica;
c) Nível 111, PE-III: licenciatura Plena em Pedagogia, mais Pós-Graduação (Strictu
Sensu), Mestrado em área específica de suporte pedagógico direto à docência, como
administração, inspeção, planejamento e coordenação pedagógica;
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d) Nível IV, PE-IV: Licenciatura Plena em Pedagogia, mais Pós-Graduação (Strictu
Sensu), Doutorado em área específica de suporte pedagógico direto à docência, como
administração, inspeção, planejamento e coordenação pedagógica;
e) Nível V, PE-V: Licenciatura Plena em Pedagogia, mais Pós-Graduação (Strictu Sensu),
PHD em área específica de suporte pedagógico direto à docência, como administração,
inspeção, planejamento e coordenação pedagógica.
§ 3° Para os cargos dos Trabalhadores em educação: nível único, técnico em área
pedagógica ou afim.

Seção VI
Das Classes

Art. 13. As classes constituem a linha de promoção horizontal dos Profissionais da
Educação.
Parágrafo único. A carreira é organizada em 8 (oito) classes designadas pelas letras A,
S, C, D, E, F, G e H.

Art. 14. Todo cargo se situa inicialmente na classe A e a ela retorna, quando vago.

CAPíTULO 111
DA PROGRESSÃO E DA PROMOÇÃO PROFISSIONAL

Seção I
Da Progressão Vertical

Art. 15. A progressão vertical é a passagem de nível de onde se encontra o Profissional
da Educação para o nível imediatamente superior, tendo como base a habilitação (Anexo
11).

Art. 16. A passagem de nível será automática e vigorará no mês seguinte àquele em que
o interessado apresentar o diploma ou certificado da nova habilitação, que guarde
correspondência com o fixado nesta lei.
§1°A passagem de nível somente poderá ocorrer após decorrido o período probatório;
§ r o titular do cargo de professor, concursado no Nível I, somente terá direito a
passagem para o Nível" em virtude de habilitação em licenciatura plena na área de
atuação para a qual foi concursado;
§3° O nível é pessoal e não se altera com a promoção horizontal.

Seção 11
Da Promoção Horizontal

Sub-Seção I
Disposições Gerais

Art. 17. Promoção Horizontal é a passagem do profissional da educação de uma
determinada classe para outra classe superior obedecendo aos critérios do interstício
mínimo na classe e ao merecimento (Anexo 11).
§ 1° O número de vagas por classe é fixado e publicado, anualmente, pelo Poder
Executivo, após levantamento da Comissão de Avaliação designada para este fim,
observados os critérios estabelecidos nesta lei.
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§ ~ Somente serão divulgadas as vagas na forma do parágrafo anterior, havendo
membros do magistério que tenham cumprido o interstício mínimo na classe
correspondente;
§3° A soma das vagas nas classes deverá corresponder ao total do número de membros
do magistério, guardada, no máximo a seguinte distribuição por classe:

Classes Percentual
A Automático
B 35%
C 30%
D 10%
E 10%
F 5%
G 5%
H 5%

§ 4° A mudança de classe importará em alteração do vencimento do profissional da
educação, na forma de 5% (cinco por cento) a cada progressão incidente sobre o
vencimento básico da carreira;
§ 5° A passagem de classe e a contagem do interstício mínimo somente poderá ocorrer
após decorrido o período probatório.

Art. 18. Fica prejudicada a Promoção Horizontal, acarretando a interrupção da contagem
do tempo de exercício para este fim, durante o interstício, sempre que o profissional da
educação:
I - somar duas penalidades de advertência escrita;
11- sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa;
111- completar 03 (três) faltas injustificadas ao serviço;
IV - somar 10 (dez) atrasos de comparecimento ao serviço elou saídas antes do horário
marcado para término da jornada.
Parágrafo único. Sempre que ocorrer quaisquer das hipóteses de interrupção previstas
neste artigo, iniciar-se-á nova contagem para fins do tempo exigido para promoção.

Art. 19. Fica prejudicada a Promoção Horizontal, acarretando a suspensão da contagem
do tempo de exercício para este fim, durante o interstício, durante:
I - as licenças e afastamentos sem direito à remuneração;
\I - os auxílios-doença no que excederem a noventa (90) dias, mesmo que em
prorrogação, exceto os decorrentes de acidente em serviço;
111 - as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família, no que excederem a
trinta (30) dias;
IV - os afastamentos para exercício de atividades não relacionadas com o magistério.
Parágrafo único. Sempre que ocorrer quaisquer das hipóteses de suspensão previstas
neste artigo, retomar-se-á a contagem anterior para fins do tempo exigido para
promoção.

Art. 20. Avaliação de Desempenho dos Profissionais da Educação será realizada
anualmente pela Comissão de Avaliação considerando a assiduidade, pontualidade,
projetos e trabalhos realizados, rendimento dos discentes e avaliação de competência
técnica.

r
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Parágrafo único. A avaliação periódica de desempenho será regulamentada por decreto
do Executivo Municipal.

Art. 21. A promoção horizontal terá vigência a partir do mês seguinte ao que o
profissional da educação obter a promoção.

Sub-Seção 11
Dos Requisitos à Promoção Horizontal

Art. 22. A promoção horizontal segundo os critérios de tempo de exercício mínimo na
classe, de participação em cursos de aperfeiçoamento e de avaliação de desempenho,
obedecerá às seguintes regras:
I - para a classe A - ingresso automático;
" - para a classe B:
a) No mínimo 03 (três) anos de interstício na classe A, sendo que cada ano vale 1,0 (um)
ponto, com peso 1;
b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a educação, que somados
perfaçam, no mínimo, cem (100) horas, sendo que cada hora excedente vale 0,01 (um
centésimo) de ponto, com peso 2;
c) avaliação periódica de desempenho nos termos do regulamento próprio, com peso 3.
111- para a classe C:
a) No mínimo 04 (quatro) anos de interstício na classe B, sendo que cada ano vale 1,0
(um) ponto, com peso 1;
b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a educação, que somados
perfaçam, no mínimo, cento e vinte (120) horas, sendo que cada hora excedente vale 0,1
(um décimo) de ponto, com peso 2;
c) avaliação periódica de desempenho nos termos do regulamento próprio, com peso 3.
IV - para a classe O:
a) No mínimo 04 (quatro) anos de interstício na classe C, sendo que cada ano vale 1,0
(um) ponto, com peso 1;
b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a educação, que somados
perfaçam, no mínimo, cento e quarenta (140) horas, sendo que cada hora excedente vale
0,1 (um décimo) de ponto, com peso 2;
c) avaliação periódica de desempenho nos termos do regulamento próprio, com peso 3.
V - para a classe E:
a) No mínimo 04 (quatro) anos de interstício na classe O, sendo que cada ano vale 1,0
(um) ponto, com peso 1;
b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a educação, que somados
perfaçam, no mínimo, cento e quarenta (140) horas, sendo que cada hora excedente vale
0,1 (um décimo) de ponto, com peso 2;
c) avaliação periódica de desempenho nos termos do regulamento próprio, com peso 3.
VI - para a classe F:
a) No mínimo 05 (cinco) anos de interstício na classe E, sendo que cada ano vale 1,0
(um) ponto, com peso 1;
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b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a educação, que somados
perfaçam, no mínimo, 140 (cento e quarenta) horas, sendo que cada hora excedente vale
0,1 (um décimo) de ponto, com peso 2;
c) avaliação periódica de desempenho nos termos do regulamento próprio com peso 3.
VII - para a classe G:
a) No mínimo 05 (cinco) anos de interstício na classe F, sendo que cada ano vale 1,0
(um) ponto, com peso 1;
b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a educação, que somados
perfaçam, no mínimo, 160 (cento e sessenta) horas, sendo que cada hora excedente vale
0,1 (um décimo) de ponto, com peso 2;
c) avaliação periódica de desempenho nos termos do regulamento próprio, com peso 3.
VII - para a classe H:
a) No mínimo 05 (cinco) anos de interstício na classe D, sendo que cada ano vale 1,0
(um) ponto, com peso 1;
b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a educação, que somados
perfaçam, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas, sendo que cada hora excedente vale
0,1 (um décimo) de ponto, com peso 2;
c) avaliação periódica de desempenho nos termos do regulamento próprio, com peso 3.
§ 1° Serão considerados como cursos de atualização e aperfeiçoamento, na área da
educação, todos os cursos, encontros, congresso, seminários e similares, cujos
certificados apresentem conteúdo programático, carga horária e identificação do órgão
expedidor.
§ r Somente serão admitidos os diplomas elou certificados de cursos de atualização e
aperfeiçoamento expedidos a partir da vigência desta lei;
§ 30 Havendo promoção, somente serão admitidos os diplomas elou certificados de
cursos de atualização e aperfeiçoamento expedidos a partir da data da promoção.

Art. 23. A ordem de classificação será obtida pela média aritmética da pontuação obtida
nos três critérios.
Parágrafo único: São critérios de desempate, sucessivamente:
a) Maior pontuação na avaliação periódica de desempenho;
b) Maior pontuação nos cursos de atualização e aperfeiçoamento;
c) Maior tempo de serviço no magistério público municipal;
d) Maior idade;

Art. 24. A promoção horizontal também pode ocorrer segundo o critério do merecimento
nos seguintes termos:
§ 10 Poderá ser requerida pelo interessado ou em benefício de outrem pela Direção da
Unidade Escolar, por Profissional do Magistério, Pela Secretaria da Educação ou Pelo
Chefe do Executivo, nos seguintes casos:
a) Ter o profissional da educação desenvolvido trabalho que tenha resultado em
relevante desenvolvimento para a Educação Pública Municipal;
b) Ter o profissional da educação obtido média igualou superior a 85% (oitenta e cinco
por cento) da pontuação máxima na avaliação periódica de desempenho;
§ r o pedido será submetido à apreciação da Comissão de Avaliação, que emitirá
parecer e remeterá à homologação do Chefe do Executivo;
§~ Para ser promovido por merecimento é necessário:
a) No mínimo 01 (um) ano de interstício na classe;
b) Ter alcançado avaliação periódica de desempenho positiva. r.

,
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Art. 25. As promoções disciplinadas nos art. 22 e 24 desta lei não se excluem e podem
ocorrer concomitantemente, desde que presentes os requisitos.

Seção 111
Da Comissão de Avaliação da Promoção

Art. 26. A Comissão de Avaliação da Promoção será constituída por:
a) um representante da Secretaria Municipal da Educação;
b) um representante do Conselho Municipal de Educação;
c) um professor dentre os da classe mais elevada na carreira do magistério;
d) um representante do Conselho Municipal do FUNDEB;
e) um representante do Sindicato dos Profissionais do Magistério;
Parágrafo Único. Escolhidos os representantes, a Comissão de Avaliação será
designada pelo Prefeito Municipal para um período de 3 (três) anos, prorrogável, a seu
critério, por igual prazo.

Art. 27. Compete à Comissão de Avaliação da Promoção:
I - Informar aos profissionais de educação sobre o processo de promoções em todos os
seus aspectos;
/I - Fazer registro sistemático e objetivo da atuação do profissional da educação avaliado,
dando-lhe conhecimento do resultado até vinte (20) dias após a data do término da
avaliação correspondente, para seu pronunciamento.
111- Considerar o período anual de 1° de novembro a 31 de outubro, para fins de registro
de atuação do profissional avaliado na Secretaria de Educação;
IV - Fornecer a cada membro do magistério avaliado até trinta (30) dias após o
encerramento da avaliação anual, cópia da respectiva ficha de registro de atuação
profissional devidamente visada pela autoridade competente;
V - O membro do magistério terá dez (10) dias úteis a partir da data do conhecimento da
avaliação para recorrer, se assim o desejar.

CAPíTULO IV
DO APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

Seção I
Disposições Gerais

Art. 28. Aprimoramento Profissional é o conjunto de procedimentos que visam
proporcionar formação continuada, atualização, capacitação e valorização dos
profissionais da educação.
Parágrafo único. O Poder Público oportunizará aos Profissionais da Educação o
Aprimoramento Profissional de que trata este artigo mediante:
§ 1° A concessão de licenças com ou sem remuneração ou auxílios que lhe assegure
efetividade;
§r A forrnalização de parcerias, convênios, termos de cooperação e outros instrumentos
congêneres, com instituições públicas credenciadas ou privadas habilitadas, cujo objetivo
oportunize aos Profissionais da Educação cursos de formação, aperfeiçoamento ou
especialização, seminários, encontros, simpósios, palestras, semanas de estudos e
outros similares, em todas as áreas de atuação.

Seção 11
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Das Licenças e Auxílios para Fins de Aprimoramento Profissional

Sub-Seção I
Das Licenças para Fins de Aprimoramento Profissional

Art. 29. Para fins de atendimento do fixado no Art. 28, desta lei, poderão ser concedidas
as seguintes licenças:
I - Licença Remunerada para Aprimoramento Profissional:
11- Licença não Remunerada para Aprimoramento Profissional:

Art. 30. Entende-se por licença para aprimoramento profissional as concedidas para
participar de:
I - curso de graduação em licenciatura plena;
111- curso de pós-graduação latu sensu ou strictu sensu no Brasil ou exterior.
§ 1° Somente serão admitidos os cursos devidamente reconhecidos, pelos orgaos
competentes, correspondente à área de atuação para a qual o interessado foi
concursado.
§ r o período de concessão para o curso de graduação em licenciatura plena poderá
ser de no máximo 04 (quatro) anos, podendo ser prorrogado uma única vez por mais.01
(um) ano, mediante requerimento justificado do profissional;
§ 3° O período de concessão para curso de pés-graduação poderá ser de no máximo 02
anos, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 06 (seis) meses, mediante
requerimento justificado do profissional;
§ 4° A frequência no curso deverá ser comprovado semestralmente mediante atestado de
frequência emitido pela instituição.
§ 5° O aproveitamento positivo no curso deverá ser comprovada semestralmente
mediante atestado emitido pela instituição.
§ 6° O servidor é obrigado, no decorrer do curso a que se refere este artigo, a realizar
atividades educacionais, no município, para dar ampla publicidade ao seu trabalho.

Art. 31. Terá a concessão de licença para aprimoramento profissional cancelada o
beneficiário que:
a) Não comprove o percentual mínimo da frequência exigida pela instituição;
b) Não comprove a média mínima de aproveitamento exigida pela instituição;
Parágrafo único. O profissional que não concluir o curso com aproveitamento positivo ou
abandoná-Io, sem motivo justificado, deverá ressarcir ao Tesouro Municipal os valores
recebidos a título de licença remunerada, com descontos em folha de pagamento, nos
mesmos moldes em que recebeu os valores, devendo ser corrigidos monetariamente.

Art. 32. É vedado conceder licença para aprimoramento profissional a interessado:
I - que já possua a titulação pretendida, podendo apenas conceder para uma graduação,
uma especialização, um mestrado, um doutorado e um PHD, respectivamente.
11- ao servidor em cumprimento de estágio probatório, exceto a não remunerada, caso
em que o cumprimento do estágio será interrompido;
111- ao servidor em contrato temporário.

Art. 33. Terá início a licença para aprimoramento profissional a partir da entrega pelo
beneficiário dos seguintes documentos:
a) Declaração expedida pela instituição sobre a efetivação da matrícula, informando a
data de início do curso e tempo de duração;
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b) Comprovante de que a instituição e o curso são reconhecidos pelo MEC.

Art. 34. É obrigatório o servidor beneficiado com a licença para aprimoramento
profissional cumprir no mínimo 05 (Cinco)anos de atividades funcionais no Município.
Parágrafo único. Não cumprindo o prazo fixado no caput deste artigo fica o mesmo
obrigado a ressarcir ao Tesouro Municipal os valores recebidos a título de remuneração
ou indenização no período correspondente ao afastamento, corrigidos monetariamente.

Art. 35. O prazo mínimo para protocolo de requerimento de licença para aprimoramento
será de:
1-30 (trinta) dias para Graduação e Especialização;
11- 45 (quarenta e cinco) dias para Mestrado e Doutorado.

Art. 36. A licença remunerada para aprimoramento profissional será concedida ao
interessado para participar de curso de pós-graduação strictu sensu (mestrado,
doutorado ou PHD) no Brasil ou exterior;
§ 1° O servidor contemplado com licença remunerada para aprimoramento profissional:
a) ficará lotado na unidade escolar onde se encontra;
b) Permanecerá com a remuneração que recebia na data da concessão, reduzida das
gratificações e adicionais resultantes do exercício de cargos comissionados ou funções
gratificadas.
§ ~ Não fará jus à licença remunerada para aprimoramento profissional o interessado
que estiver:
I - Em Licença sem vencimento;
II - Cedido para outros órgãos públicos;
111- Possuidor de nível médio.
§ 3° A concessão de licenças remuneradas ocorrerá observando aos seguintes critérios:
a) capacidade financeira do Tesouro Municipal;
b) possibilidade de liberação da unidade escolar;
c) prioritariamente aos profissionais de maior tempo de serviço, maior idade, menor
titularidade, em ordem de avaliação sucessiva;
d) em números proporcionais às áreas de atuação;

Art. 37. A licença não remunerada para aprimoramento profissional será concedida ao
profissional para participar de curso de graduação em licenciatura plena ou de pós-
graduação latu sensu ou strictu sensu no Brasil ou exterior;
§ 1° Ao final do curso o profissional terá direito de retomar ao efetivo exercício de seu
cargo e ser lotado no mesmo nível e classe que possuía na data da concessão;
§ r Caso o profissional não permaneça na Educação Municipal deverá apenas pedir
exoneração e não estará obrigado a qualquer ressarcimento ao Tesouro Municipal.

Sub-Seção 11
Do Auxílio Aperfeiçoamento

Art. 38. Para fins de atendimento do fixado no Art. 28 desta lei, poderá ser concedido
auxílio para participação em curso de formação superior ou especialização latu sensu.
§ 1° O auxílio aperfeiçoamento corresponderá ao pagamento de:
a) 30% (trinta por cento) incidente sobre o vencimento básico da carreira se o curso for
feito em Instituição de Ensino Superior Privada;
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b) 15% (quinze por cento) incidente sobre o vencimento básico da carreira se o curso for
feito em Instituição de Ensino Superior Pública ou Privada custeada pelo Poder Público;
§~ O curso de formação superior ou especialização deve ser realizado em instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC, possuir no mínimo 360 horas de duração e
correspondente à área de atuação para a qual o interessado foi concursado;
§ 3° O período de concessão do auxílio aperfeiçoamento será equivalente ao de duração
do curso e de no máximo 04 (quatro) anos, podendo ser prorrogado uma única vez por
mais 06 (seis) meses, mediante requerimento justificado do profissional;
§4° A frequência no curso deverá ser comprovada semestralmente mediante atestado de
frequência emitido pela instituição.
§ 5° O aproveitamento positivo no curso deverá ser comprovado semestralmente
mediante atestado de aproveitamento emitido pela instituição.
§ 6° O servidor é obrigado, no decorrer do curso a que se refere o este artigo, a realizar
atividades educacionais, no município, para dar ampla publicidade ao seu trabalho.
Art. 39. Terá a concessão do auxílio aperfeiçoamento cancelado o beneficiário que:
a) Não comprove o percentual mínimo da frequência exigido pela instituição;
b) Não comprove a média mínima de aproveitamento exigida pela instituição;
Parágrafo único. O profissional que não concluir o curso com aproveitamento positivo ou
abandoná-Io, sem motivo justificado, deverá ressarcir ao Tesouro Municipal os valores
recebidos a título de auxílio aperfeiçoamento, com descontos em folha de pagamento,
nos mesmos moldes em que recebeu os valores, devendo ser corrigidos
monetariamente.

Art. 40. Terá início o pagamento do auxílio aperfeiçoamento a partir da entrega pelo
beneficiário dos seguintes documentos:
a) Declaração expedida pela instituição sobre a efetivação da matrícula, informando a
data de início do curso e tempo de duração;
b) Comprovante de que a instituição e o curso são reconhecidos pelo MEC.

Art. 41. É vedado conceder auxílio aperfeiçoamento a interessado:
I - que já possua a titulação pretendida, podendo apenas conceder para uma graduação,
ou uma especialização, respectivamente.
11 - ao servidor em cumprimento de estágio probatório;
111 - ao servidor em contrato temporário.

CAPiTULO VI
DO INGRESSO NA CARREIRA

Seção I
Da Admissão Efetiva

Art. 42. O ingresso na Carreira do Magistério Público Municipal dependerá de aprovação
e classificação em concurso público de provas e títulos.
§ 1° O concurso público para ingresso na Carreira será realizado por área de atuação,
nos termos do art. 10 desta lei.
§ r O ingresso na Carreira dar-se-á na classe inicial, Classe A, e no nível
correspondente à habilitação mínima admitida para exercício do cargo para o qual o
profissional prestou concurso público.
§ 3° O exercício profissional do titular do cargo de professor será vinculado à área de
atuação para a qual tenha prestado concurso público;
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§ 4° São condições indispensáveis para o provimento de cargo do magistério público
municipal:
a) Existência de vaga;
b) Previsão quantitativa de cargos;

Art. 43. O titular de cargo de professor poderá exercer, de forma alternada ou
concomitante com a docência, outras funções de magistério, atendidos os seguintes
requisitos:
I - Formação pedagógica ou outra licenciatura com pós-graduação específica para o
exercício de função de suporte pedagógico;
11-Experiência de, no mínimo, dois anos de docência.

Seção 11
Do Período Probatório

Art. 44. Ao ingressar na carreira o Profissional da Educação cumprirá estágio probatório
pelo período de 03 (três) anos, de acordo com a legislação em vigor.
§ 1° Durante o estágio probatório, o servidor será acompanhado pela Equipe de Suporte
Pedagógico da unidade escolar elou da Secretaria Municipal de Educação, que
proporcionará a sua integração e favorecerá o desenvolvimento de suas potencialidades
em relação aos interesses da Instituição;
§ ~ Cabe à Secretaria Municipal de Educação garantir os meios necessários para o
acompanhamento, avaliação do desempenho do servidor em estágio probatório.

Seção 111
Da Admissão Temporária

Art. 45. Fica autorizada a contratação de Profissionais da Educação em caráter
temporário, para atendimento dos seguintes casos considerados de excepcional
interesse público:
I - Substituição de servidor em férias, licenciado ou designado para exercer outra função,
tanto do quadro do município como também de outros órgãos públicos, colocado à
disposição da prefeitura.
11- Preenchimento de cargo inicial de carreira, desde que as vagas não tenham sido
preenchidas através de Concurso Público.
111- Para atender demanda de matrícula imprevistas na rede Pública Municipal.
IV- Para execução de convênios de cooperação entre o Município, Estado, União elou
através de suas Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e de Sociedade de
Economia Mista.

Art. 46. O prazo de contratação não será superior:
1- Ao das férias, licença, ou designação, no caso do inciso I;
\I - De um ano, no caso dos incisos 11e 111,prorrogável uma única vez por mais um ano;
111 - Porquanto perdurar o convênio, no caso do inciso IV.

Art. 47. Nas contratações temporárias serão observados os ruveis de vencimentos
fixados para a Classe A, e exigida à mesma habilitação que o exercício do cargo requer.
§ 1°As contratações por período determinado não farão jus aos benefícios da progressão
elou promoção e outros incompatíveis com sua natureza.
§ ~ As contratações por período determinado que completarem 01 (um) ano, ao final
farão jus apenas à indenização do adicional de férias e ao adicional natalino;
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§ 3° As contratações por período determinado que não completarem 01 (um) ano, ao final
farão jus apenas à indenização do adicional natalino proporcional;

CAPíTULO VII
DO REGIME DE TRABALHO

Seção I
Da Jornada de Trabalho

Art. 48. A Jornada de Trabalho dos Profissionais da Educação é constituída
distintamente de acordo com a natureza do cargo e função.

Sub-Seção I
Cargo de Professor

Art. 49. A jornada de trabalho do cargo de professor é de 25 (vinte e cinco) horas
semanais.
a) Em regime de trabalho suplementar o professor poderá ter a jornada de trabalho
ampliada até o máximo de 40 (quarenta) horas semanais;

Art. 50. Entende-se por regime de trabalho suplementar a situação em que o professor é
convocado para trabalhar em carga horária superior a 25 (vinte e cinco) horas semanais.
§ 1° Neste caso o professor além da remuneração que tiver percebendo, fará jus ao
pagamento do valor das horas-aula correspondente ao trabalho suplementar;
§ ~ Neste caso o valor da hora-aula será igual ao valor da hora-aula do nível e classe em
que estiver o professor;
§ 3° Sobre o valor recebido a título de trabalho suplementar incidirão todas as vantagens
que possuem como base de cálculo o vencimento do nível profissional;

Art. 51. 3/4 (três quartos) da jornada de trabalho do professor serão dedicados às
atividades em regência de classe e 1/4 (um quarto) às atividades fora da regência de
classe de acordo com a proposta pedagógica da escola.
§ 1° Entende-se como atividades em regência de classe aquelas desenvolvidas com ação
efetiva do professor e do aluno em sala de aula ou em outros locais adequados ao
processo ensino-aprendizagem.
§~ Entende-se como atividades fora da regência de classe aquelas desenvolvidas no:
I - Planejamento, tais como plano de aula, plano de Curso, proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino, plano de desenvolvimento da escola, elaboração e execução
de projetos interdisciplinares e outros;
11 - Elaboração e correção de avaliação;
111 - Participação de cursos de capacitação;
IV - Reuniões pedagógicas e com os pais;
V - Elaboração de recursos didáticos;
VI - Atendimento à família do educando;
VII - Visita domiciliar;
VIII - Acompanhamento ao educando;
IX - Pesquisas e aperfeiçoamento profissional;
X - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade.

15



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

§ 30 As atividades referidas no § 20 deste artigo devem ser cumpridas pelo professor na
proporção de 3/4 do total na Unidade Escolar de acordo com a proposta pedagógica da
escola;

Art. 52. Para efeito de jornada e remuneração da carreira de professor considerar-se-à
cada mês constituído de 05 (cinco) semanas.

Sub-Seção 11
Dos Demais Profissionais da Educação

Art. 53. A jornada de trabalho dos integrantes do QPT e QPA será de 150 (cento e
cinquenta) horas mensais.
Parágrafo único. A jornada de trabalho a que se refere o caput deste artigo será
cumprida de forma a atender a demanda de todos os turnos de funcionamento da
unidade escolar.

Seção IV
Das Férias

Art. 54. O Profissional da Educação, a cada 12 (doze) meses de efetivo exercício de seu
cargo, adquire direito a 30 (trinta) dias de férias remunerada.
§ 10 As férias do titular do cargo de professor em efetivo exercício da docência ficam
assim disciplinadas:
1- 30 (trinta) dias de férias após o final do primeiro semestre concomitante com as férias
dos alunos;
11 - 15 (quinze) dias de recesso após o final do segundo semestre concomitante com as
férias dos alunos;
§ 20 As férias dos demais Profissionais da Educação serão concedidas de acordo com
cronograma elaborado pela Secretaria de Educação.

CAPíTULO VIII
DA REMUNERAÇÃO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 55. A Remuneração dos Profissionais da Educação é constituída do vencimento
relativo ao nível e a classe em que se encontre, acrescida das vantagens pecuniárias
asseguradas nesta lei.

Seção 11
Do Vencimento

Art. 56. O Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de Cargo da Carreira de
Profissional da Educação Pública Municipal correspondente a natureza das atribuições e
requisitos de habilitação e qualificação.
§ 10 Considera-se vencimento básico da carreira o fixado para a classe inicial, Classe A,
no Nível 11, para o cargo de professor na carga horária de 25 (vinte e cinco) horas
semanais.
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Seção 111
Das Vantagens

Sub-Seção I
Das Gratificações

Art. 57. O Profissional da Educação fará jus às seguintes gratificações:
I - pelo exercício da função de direção ou vice-direção de unidade escolar;
II - pelo exercício da função de responsável por unidade escolar;
111 - pelo exercício de regência de classe;
IV - pelo atendimento educacional especializado;
V - pelo exercício de docência em unidade escolar de difícil acesso;
VI - pelo exercício de supervisão de campo itinerante;
VII - Pelo exercício da função de secretário escolar;
VIII - pelo exercício da função de motorista escolar ou piloto de embarcação escolar.

Art. 58. A gratificação pelo exercício de direção de unidade de escolar, observará a
tipologia das escolas e corresponderá ao pagamento de percentual incidente sobre o
vencimento básico da carreira, conforme escalonamento a seguir:
1- 30% para Escolas Tipo 111,com 200 a 300 alunos;
11- 40% para Escolas Tipo IV, com 301 a 500 alunos;
111- 60% para Escolas Tipo V, com 501 a 1.000 alunos.
IV - 80% para Escolas Tipo VI, com mais de 1.000 alunos.

Art. 59. A gratificação pelo exercício de vice-direção de unidade escolar corresponderá
ao pagamento de 80% (oitenta por cento) incidente sobre a gratificação devida à direção
correspondente.
Parágrafo único. Terão direito à função de vice-diretor as unidades escolares a partir da
Escola Tipo IV.

Art. 60. A gratificação de professor responsável por unidade escolar será paga ao
professor de escola que possua acima de 01 até 199 alunos, o qual responderá
pedagógico e administrativamente pela unidade escolar e corresponderá a um percentual
incidente sobre o vencimento básico da carreira, conforme escalonamento a seguir:
1- 20% para Escolas Tipo I, com 01 a 100 alunos;
11- 25% para Escolas Tipo 11, com 101 a 199 alunos;

Art. 61. A classificação das unidades escolares, segundo a tipologia, será estabelecida
semestralmente pela Secretaria de Educação, implicarão na correção da gratificação a
ser paga aos diretores, vice-diretores e responsáveis por unidade escolar.

Art. 62. A gratificação pelo exercício de regência de classe será paga ao professor da
carreira com efetivo exercício de regência e corresponderá ao pagamento de 5% (cinco
por cento) incidente sobre o vencimento básico da carreira.

Art. 63. A gratificação pelo atendimento educacional especializado - AEE será paga ao
professor com efetivo atendimento na sala de recursos multifuncionais e corresponderá a
15% (quinze por cento) incidente sobre o vencimento básico da carreira.

Art. 64. A gratificação pelo exercício de docência em unidade escolar de difícil acesso
será paga ao professor que exerça a docência em unidade escolar localizada na Zonafn
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Rural do Município e classificada de difícil acesso, corresponderá ao pagamento de 30%
(trinta por cento) incidente sobre o vencimento básico da carreira.
§ 1° A gratificação de que trata este artigo, não exclui a concessão das gratificações de
direção, vice-direção e de professor responsável por unidade escolar.
§ 2° A classificação das unidades escolares como de difícil acesso, será estabelecida
semestralmente pela Secretaria de Educação.

Art. 65. A gratificação pelo exercício da supervisão de campo itinerante será paga ao
pedagogo responsável pela supervisão e acompanhamento das escolas da zona rural, e
corresponderá a 60% (sessenta por cento) incidente sobre o vencimento básico da
carreira.

Art. 66. A gratificação pelo exercicio da função de secretário de unidade escolar
corresponderá ao pagamento de 40% (quarenta por cento) incidente sobre a gratificação
devida à direção correspondente.

Art. 67. A gratificação pelo exercício da função gratificada de motorista escolar ou piloto
de embarcação escolar será concedida exclusivamente aos ocupantes de cargo de
Trabalhadores em Educação e corresponderá ao pagamento de 25% (vinte por cento)
incidente sobre o vencimento básico da carreira.
Parágrafo único: são requisitos para a concessão das gratificações fixadas no caput
deste artigo:
a) no caso de motorista: Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D e curso
básico de manutenção de automóveis;
b) no caso de piloto: Habilitação na Capitania dos Portos e curso básico de manutenção
de motores de embarcação;

Art. 68. As gratificações não são cumulativas, prevalecendo sempre a de maior valor.

Sub-Seção 11
Dos Adicionais

Art. 69. Os Profissionais da Educação farão jus aos seguintes adicionais:
I - Por tempo de serviço;
11 - pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva;
111 - de férias;
IV - natalino;

Art. 70. O adicional por tempo de serviço corresponderá ao pagamento de 3% (três por
cento) a cada triênio de efetivo exercício, incidente sobre o vencimento do nível
profissional, observando-se o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento).

Art. 71. O adicional de dedicação exclusiva é a retribuição pecuniária mensal destinada
aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam prestação de serviço em tempo
integral ou de dedicação exclusiva.
§ 1° será concedido aos Profissionais da Educação cujas atividades exijam a prestação
de serviços além da jornada normal de trabalho e corresponderá ao pagamento variável
entre 25% (vinte e cinco por cento) e 80% (oitenta por cento) incidente sobre o
vencimento do nível profissional.
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§ ~ O adicional de dedicação exclusiva somente pode ser concedido a Profissional da
Educação lotado na carga horária máxima do cargo;
§ 3° É vedado ao beneficiado pelo adicional de dedicação exclusiva possuir outro vínculo
empregatício ou qualquer outra atividade lucrativa e/ou remunerada;
§ 4° O adicional será concedido a critério do Chefe do Executivo, mediante portaria;
§ 5° A concessão fica limitada a 30% (trinta por cento) do número total dos Profissionais
da Educação lotados na Secretaria de Educação.
§ 6° A percepção deste adicional é incompatível com a gratificação pela prestação de
serviço extraordinário;
§ ]O O professor em regime de dedicação exclusiva obriga-se a prestar 40 (quarenta)
horas semanais de trabalho em 02 (dois) turnos completos;
§ 8° A suspensão da concessão do adicional de que trata o caput do artigo ocorrerá
quando:
a) cessada a razão determinante da concessão;
b) expirado o prazo de concessão do incentivo;
c) descumpridas as condições estabelecidas para a convocação ou a concessão do
incentivo.
d) e a pedido do interessado;

Art. 72. O adicional de férias será pago ao Profissional da Educação que completar 12
(doze) meses de efetivo exercício de seu cargo ou função e corresponderá ao pagamento
de 1/3 (um terço) incidente sobre o vencimento do nível profissional;

Art. 73. O adicional natalino será pago aos Profissionais da Educação pelo efetivo
exercício do cargo e corresponderá ao pagamento de 1/12 (um doze avos) por cada mês
de trabalho incidente sobre o vencimento do nível profissional.

Seção IV
Do Abono Salarial

Art. 74. Com a finalidade de atingir o gasto mínimo fixado em lei com o pagamento da
remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal, o Município deverá pagar
abono salarial.
§ 1° Farão jus ao abono salarial os Profissionais do Magistério Público em efetivo
exercício da função;
§ r O quantum do abono devido a cada Profissional da Educação Básica será
proporcional ao número de meses trabalhados efetivamente na docência;
§ :r» O abono a que se refere este artigo não se incorpora ao vencimento para qualquer
efeito.

CAPíTULO IX
DO PLANO DE PAGAMENTO

Seção I
Da Fixação dos Vencimentos

Art. 75. O vencimento básico da carreira é fixado em R$ 1.095,48 (mil e noventa e cinco
reais e quarenta e oito centavos).
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Art. 76. O valor do vencimento referente aos níveis da carreira do cargo de professor
será obtido pela aplicação dos coeficientes fixados na tabela abaixo incidente sobre o
vencimento básico da carreira.

NIVEL CODIGO HABILlTACAO COEFICIENTE
Nível VI QPM/P-VI PHD 2,40
Nível V QPMlP-V Doutorado 1,90
Nível IV QPM/P-IV Mestrado 1,60
Nível 111 QPM/P-III Especialização 1,25
Nível 11 QPMlP-1I Graduação 1,00
Nível I QTM/P-I Médio 0,60

Parágrafo único. O vencimento do cargo de professor indígena não habilitado para uma
jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais é fixado em:

ESCOLARIDADE VENCIMENTO
Fundamental Completo Salário Mínimo Nacional

Art. 77. O valor do vencimento referente aos níveis da carreira do cargo de pedagogo
será obtido pela aplicação dos coeficientes fixados na tabela abaixo incidente sobre o
vencimento básico da carreira.

NIVEL CODIGO HABILITAÇÃO COEFICIENTE
Nível V QPT/PE-V PHD 3,10
Nível IV QPT/PE-IV Doutorado 2,60
Nível 111 QPT/PE-III Mestrado 2,30
Nível 11 QPT/PE-II Especialização 1,95
Nível I QPTlPE-1 Graduação 1,70

Art. 78. O valor do vencimento referente aos cargos dos Trabalhadores em Educação
será obtido pela aplicação do coeficiente fixado na tabela abaixo incidente sobre o
vencimento básico da carreira.

NIVEL CODIGO COEFICIENTE
Nível Unico QPAlTE 0,70

Seção 11
Das Funções Gratificadas

Art. 79. O valor da função gratificada de diretor de unidade escolar será obtido pela
aplicação dos coeficientes fixados na tabela abaixo incidente sobre o vencimento básico
da carreira.

ESCOLA CODIGO COEFICIENTE
Tipo 111 FG-D-I 0,30
Tipo IV FG-D-II 0,40
Tipo V FG-D-III 0,60
Tipo VI FG-D-IV 0,80
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Art. 80. O valor da função gratificada de vice-diretor de unidade escolar será obtido pela
aplicação dos coeficientes fixados na tabela abaixo incidente sobre o valor pago à função
gratificada de diretor correspondente.

ESCOLA CODIGO COEFICIENTE
Tipo IV FG-VD-I 0,80
Tipo V FG-VD-II 0,80
Tipo VI FG-VD-1I1 0,80

Art. 81. O valor da função gratificada de professor responsável por unidade escolar será
obtido pela aplicação dos coeficientes fixados na tabela abaixo incidente sobre o

rr-; vencimento básico da carreira.

ESCOLA CODIGO COEFICIENTE
Tipo I FG-RE-I 0,20
TiDO 11 FG-RE-II 0,25

Art. 82. O valor da função gratificada de secretário de unidade escolar será obtido pela
aplicação dos coeficientes fixados na tabela abaixo incidente sobre o valor pago à função
gratificada de diretor correspondente.

ESCOLA CÓDIGO COEFICIENTE
Tipo I FG-SE-I
Tipo 11 FG-SE-II
Tipo 111 FG-SE-III

0,25Tipo IV FG-SE-IV
Tipo V FG-SE-V
Tipo VI FG-SE-VI

CAPíTULO X
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 83. Os ocupantes das funções gratificadas de direção e vice-direção de unidades de
ensino serão indicados pela Comunidade Escolar por eleição direta e posterior nomeação
por ato do Poder Executivo Municipal.
§ 1° Podem candidatar-se à função eletiva os profissionais do magistério público
municipal com vínculo efetivo, desde que atendam concomitantemente aos seguintes
requisitos:
a) Cumprido o estágio probatório;
b) Disponibilidade para cumprimento do regime de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais, distribuídos nos turnos de funcionamento da Unidade Escolar;
c) Estiver em dia com as obrigações cíveis e funcionais;
d) Experiência mínima de 02 (dois) anos de efetivo exercício da docência na Rede
Municipal de Jacareacanga.
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f) Não tenha sido condenado por crime contra a administração pública elou por ato de
improbidade administrativa;
g) Ser licenciado pleno em Pedagogia ou licenciado pleno em áreas específicas com pós-
graduação em gestão escolar;
§~ Os eleitos serão lotados na respectiva unidade escolar com uma jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 84. O mandato dos eleitos será de 03 (três) anos, permitida a reeleição uma única
vez.
§1° A eleição será realizada 60 (sessenta) dias antes do término do mandato em vigor,
mediante Processo Eleitoral disciplinado por meio de Edital elaborado pela Comissão
Eleitoral e homologado por Decreto do Poder Executivo;

Seção 11
Do Colégio Eleitoral

Art. 85. A Comunidade Escolar, apta para participar da escolha do Diretor e Vice-Diretor
Escolar, compõe-se de:
I - Categoria I - Profissionais em Efetivo Exercício na Escola:
a) segmento de Profissionais do Magistério, professores e pedagogos;
b) segmento dos demais trabalhadores em educação do quadro da escola.
11- Categoria 11- Comunidade Atendida pela Escola:
a) segmento da família de alunos (aluno acima de 12 anos e pais) regularmente
matriculados e frequentes na escola.
§ 1° Os membros da Categoria I que atuam em mais de uma Escola Municipal poderão
votar em ambas, devendo para isto cadastrarem-se nas duas escolas.
§ ~ Os membros da Categoria I que estejam substituindo servidores afastados e aqueles
cujo afastamento configurar efetivo exercício poderão votar normalmente.
§ 3° Os membros da Categoria 11 terão direito em um voto em cada escola.
§ 4° O votante pertencente à Categoria 11,terá direito a um voto na escola em que tiver
cadastrado, sendo que o voto da Categoria I terá seu voto multiplicado por dois.
§ 5° Somente terá direito a voto o membro da categoria que se cadastrar previamente,
em data e local a ser designado pela Comissão Eleitoral.

Art. 86. Qualquer alteração na composição dos candidatos poderá ser feita no prazo
máximo de 10 (dez) dias antes das eleições.

Art. 87. Em cada escola será considerado indicado pela Comunidade Escolar o candidato
que obtiver o maior número de votos válidos.
Art. 88. Ocorrendo empate no resultado das eleições, será considerado vencedor o
candidato que obtiver:
1- maior tempo de serviço de magistério na escola para a qual concorreu;
11-maior idade.

Art. 89. Quando houver apenas uma chapa concorrendo, esta somente será considerada
vencedora se obtiver 50% (cinquenta por cento) mais um dos votos válidos.

Seção 111
Da Comissão Eleitoral
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Art. 90. Em cada escola deverá ser formada uma Comissão Eleitoral, a qual será
composta por:
a) Um representante da Secretaria de Educação;
b) Um representante do Conselho Escolar;
c) Um representante da Associação de Pais e Mestres;
d) Um representante do Conselho do FUNDES;
e) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação.
Parágrafo Único: Fica vedada a participação na Comissão Eleitoral de servidores que
estiverem concorrendo à função gratificada; Cônjuges e parentes dos candidatos, até o 20

(segundo) grau, ainda que por afinidade.

Art. 91. Após a indicação dos membros a participarem da Comissão Eleitoral, estes
escolherão entre si o membro a exercer as funções de Presidente.

Art. 92. Feita à indicação dos membros bem como a escolha do respectivo Presidente, a
comissão deverá encaminhar os respectivos nomes ao Prefeito Municipal para posterior
nomeação, mediante decreto.

Art. 93. Compete à Comissão Eleitoral praticar todo e qualquer ato que tenha por
finalidade assegurar a regularidade do processo e, em especial:
I - planejar, organizar, coordenar e presidir a realização do processo, lavrando, em livro
próprio, as atas das reuniões;
11 - divulgar amplamente as normas das eleições;
111 - fixar, dentro do cronograma oficial, o horário e o local em que receberá as inscrições
das chapas;
IV - atribuir, por sorteio, a cada um dos candidatos inscritos o número que deverá
identificá-I os durante todo o processo;
V - organizar e divulgar amplamente no recinto da escola, em local visível e de fácil
acesso as listagens dos votantes por segmentos da comunidade escolar;
VI - convocar a comunidade escolar para participar do processo, mediante edital que
deverá ser afixado na Escola, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência;
VII - receber e examinar pedidos de impugnação e de reconsideração de candidatos e
recursos de espécies, relacionados com o processo que coordena e preside;
VIII - permitir o acesso aos documentos destinados a constituir prova em pedidos de
impugnação e recursos, quando solicitados por escrito;
IX - designar e orientar, com a devida antecedência, os componentes das Mesas
Receptoras e Escrutinadores, bem como os fiscais indicados pelos candidatos;
§ 10 A Secretaria Municipal de Educação orientará as Comissões Eleitorais quanto à
padronização dos registros e da documentação do processo.
§ ~ As Comissões Eleitorais deverão permanecer instaladas até a conclusão de todo o
processo.

Seção IV
Da Votação a Da Apuração Dos Votos

Art. 94. A Comunidade Escolar indicará o candidato às funções, em processo de votação
mediante voto secreto, realizado na própria escola e conduzido por Mesas Receptoras de
votos.
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Art. 95. No ato da votação, a Mesa Receptora de votos deverá exigir do votante a
apresentação de documento que comprove a sua identidade e o cartão de
cadastramento.
Parágrafo Único. O votante que não trouxer consigo documento de identidade poderá
ser reconhecido pelo Presidente da Comissão Eleitoral e, por ele, autorizado a votar,
desde que esteja previamente cadastrado.

Art. 96. As Mesas Receptoras de votos serão compostas por 3 (três) membros titulares e
(um) suplente, escolhidos pela Comissão Eleitoral, entre os habilitados a votar, com
antecedência de, pelo menos, 2 (dois) dias da data da votação.
§ 1° Ao Presidente da Mesa Receptora, escolhido por seus pares, competirá garantir a
ordem no local e o direito à liberdade de escolha de cada votante.
§ ~ Nenhuma pessoa ou autoridade estranha à Mesa Receptora poderá intervir, sob
pretexto algum, nos trabalhos da Mesa, exceto o Presidente da Comissão Eleitoral,
quando solicitado.
§ 3° Não poderão integrar a Mesa Receptara os candidatos, seus cônjuges e parentes
até o 2° grau, ainda que por afinidade, ou qualquer profissional investido em função de
Diretor elou Vice-Diretor.

Art. 97• Todos os atos ocorridos durante a votação deverão ser registrados em ata
circunstanciada, pelo Secretário da Mesa Receptora, devendo essa ser lida e assinada
por todos os mesários.

Art. 98. Nos recintos onde funcionarão as Mesas Receptoras deverá ser afixada relação
dos nomes dos candidatos concorrentes ao pleito, com os respectivos números
identificadores.

Art. 99. Antes do início do processo de votação, a Comissão Eleitoral deverá fornecer
aos componentes das Mesas Receptoras as listagens, em ordem alfabética, dos eleitores
que ali votarão.

Art. 100. O voto será dado em cédula única que deverá conter o carimbo identificador da
escola e a rubrica de todos os membros da Comissão Eleitoral.
Art. 101. As Mesas Receptoras, após o encerramento da votação, deverão lacrar as
urnas e depois elaborar, aprovar e assinar a ata, onde conterá obrigatoriamente o
número de votantes, assumirão imediatamente as funções de Mesas Escrutinadores, que
se encarregarão da apuração dos votos depositados nas respectivas urnas.

Art. 102. A apuração dos votos será feita em sessão única, aberta à comunidade escolar,
no mesmo local de votação.

Art. 103. Antes de serem abertas as urnas, a Comissão Eleitoral verificará se há nelas
indícios de violação e anulará, de plano, qualquer uma que tenha sido violada.

Art. 104. As cédulas contendo voto em branco ou nulo serão separadas e marcadas de
forma clara, para facilitar a contagem.

Art. 105. Concluídos os trabalhos da escrutinação e depois de elaborada, lida, aprovada
e assinada a ata dos trabalhos, todo o material deverá ser entregue pela Mesa à
Comissão Eleitoral, que se reunirá, em seguida para:
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I - verificar a regularidade de toda a documentação;
II - verificar se a contagem dos votos está aritmeticamente correta e proceder à sua
recontagem, de ofício, se constatada a existência de erro material;
111- decidir sobre as eventuais irregularidades registradas em ata;
IV - registrar, no formulário "Resultado Final" a soma dos votos por candidato e a soma
dos votos brancos e nulos;
V - divulgar o resultado final da votação;
VI - encaminhar à Secretaria Municipal de Educação o formulário "Resultado Final"
arquivando cópia na escola.

Art. 106. Compete ao Presidente da Comissão Eleitoral, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, proclamar o resultado final das eleições e divulgá-Io amplamente à Comunidade
Escolar e encaminhá-Io à Secretaria Municipal de Educação.

Seção V
Dos Recursos

Art. 107. Do resultado final das eleições, caberá recurso, no prazo de 2 (dois) dias,
contados da publicação do ato.

Art. 108. Os recursos terão efeito suspensivo e deverão ser dirigidos à Comissão
Eleitoral, a qual, havendo fundamentos, poderá reconsiderar o resultado.

Art. 109. Em caso de não provimento do recurso, poderá o candidato recorrer ao Prefeito
Municipal, no mesmo prazo previsto no art. 107 desta Lei, o qual decidirá em última
instância, sendo que desta decisão não caberá qualquer outro recurso administrativo.

Art. 110. Os recursos deverão ser interpostos devidamente fundamentados e instruídos,
sob pena de não serem conhecidos.
Parágrafo único. As decisões sobre os recursos serão tomadas no prazo de 2 (dois)
dias, contados da data do seu recebimento.

Art. 111. Os recursos poderão ser interpostos ou comunicados, validamente, por meio de
fax, considerada, para os efeitos legais, à hora da transmissão, devendo os originais
serem protocolados no prazo máximo de 12:00 horas, sob pena de não conhecimento.

Seção VI
Do Provimento Das Funções

Art. 112. A Secretaria Municipal de Educação, nos termos desta Lei, encaminhará o
resultado das eleições ao Prefeito Municipal, especificando o nome dos eleitos pela
Comunidade Escolar para ocupar as funções gratificadas de direção e vice-direção
escolar para a devida nomeação.

Art 113. O Prefeito Municipal nomeará os profissionais eleitos pela Comunidade Escolar,
para exercer as funções, consignando que deverão tais servidores atuar nos termos da
legislação municipal, respeitando-se as diretrizes da educação.
Parágrafo Único. A direção cujo mandato estiver encerrado deverá, obrigatoriamente,
transmitir todas as informações, documentos e instrumentos que forem necessários ao
exercício do mandato subsequente.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Art. 114. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, acompanhar o cumprimento dos
mandatos, mediante visitas in loco, análise de documentos e relatórios, serviço de
inspeção escolar, realização de sindicâncias e inquéritos.

Art. 115. Vagando as funções gratificadas de diretor e vice-diretor escolar por qualquer
motivo, será indicado pelo Chefe do Executivo novo profissional para o cumprimento do
mandato, o que será feito através de Decreto.

Seção VII
Das Disposições Finais E Transitórias

Art. 116. Havendo qualquer impedimento para finalização do processo eleitoral, advindo
de qualquer ato imprevisto, poderá ser indicado pelo Prefeito Municipal, profissional para
exercer as funções interinamente, até que se proceda a novas eleições.

Art. 117. Na hipótese de afastamento do Diretor ou do Vice-Diretor Escolar quando em
exercício, em razão de licenças e concessões previstas em lei, o substituto será o Vice-
Diretor.

Art. 118. Na contagem dos prazos para fins deste capítulo, excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos.
Parágrafo Único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de
expediente na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 119. Fica instituído o período de Transição Administrativa no qual o eleito tem o
direito de receber do Profissional em exercício da função para a qual foi eleito:
a) todas as informações sobre pessoal lotado na unidade de ensino, patrimônio, receitas
recebidas e despesas realizadas;
b) ter acesso a todos os documentos e instalações da unidade de ensino;
Parágrafo único. O período de Transição Administrativa terá início 30 (trinta) dias antes
do término do mandato em vigor.

Art. 120. O Poder Executivo Municipal deve apoiar a Comissão Eleitoral no plano
logístico e técnico na condução do Processo Eleitoral.

Art. 121. Havendo ausência de candidatos o Chefe do Executivo Municipal indica e
nomeia o diretor e vice-diretor à unidade escolar.

CAPíTULO XI
DISPOSiÇÕES GERAIS

Seção I
Da Cessão

Art. 122. Os Profissionais do Magistério Público Municipal só podem ser cedidos para
outros órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação.
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Art. 123. O Profissional do Magistério Público Municipal readaptado não poderá ser
cedido a outro órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, com ou sem ônus para o Município.

CAPíTULO XII
DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 124. Os atuais ocupantes do cargo de professor terão o prazo de 30 (trinta) dias a
contar da vigência para optarem pelo PCCR disciplinado nesta Lei e serão enquadrados:
§ 1° Na área de atuação que ele escolher desde que possua habilitação compatível;
§~ No nível, segundo as seguintes regras:
a) Os concursados em 2005, no nível correspondente à escolaridade que possuir, que
caso seja Nível 111,a especialização deve ser na área para a qual ele foi concursado;
b) Os concursados em 2008, no mesmo nível quem se encontram face ao cumprimento
do estágio probatório;
§ 30 Na classe, segundo as seguintes regras:
a) Os concursados em 2005, na forma disciplinada no Capítulo 111,Seção 11da Promoção
Horizontal, exceto para a promoção da Classe A à Classe 8 que exigir-se-á apenas 50
(cinquenta) horas de cursos de atualização e aperfeiçoamento;
b) Os concursados em 2008, na forma disciplinada no Capítulo 111,Seção 11da Promoção
Horizontal, quando obtiverem os requisitos.

Art. 125. Os atuais ocupantes do cargo de professor que não optarem por esta disciplina
legal, permanecerão regidos pela Lei 250, de 09 de dezembro de 2005.

Art. 126. No que for omissa a presente Lei, aplicam-se aos Profissionais da Educação
Pública Municipal as disposições constantes da Lei Complementar N.o 051, de dezembro
de 2003 - RJU Municipal, ou outra lei que venha a substituí-Ia.

Art. 127. Fica definido o mês de janeiro como data base para apresentação e definição
de índice de reajuste ao vencimento básico da carreira dos Profissionais da Educação.

Art. 128. Fica instituída a Comissão Paritária de Avaliação Periódica do Plano de
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal de
Jacareacanga que terá a atribuição de avaliar a aplicabilidade, harmonia, funcionamento
e propor novas regulamentações ao PCCR dos Profissionais da Educação.

Art. 129. Integram esta lei os seguintes anexos:
a) Anexo I: Quadro de Cargos e Funções Gratificadas dos Profissionais da Educação;
b) Anexo 11: Matriz de Vencimentos em Coeficientes;
c) Anexo 111: Matriz de Vencimentos - Valor Monetário;
d) Anexo IV: Matriz de Funções Gratificadas em Coeficientes e Valor Monetário;
e) Anexo V: Matriz de Adicionais, Gratificações e Auxílios - Coeficientes e Valor
Monetário;
f) Anexo VI: Atribuições do Cargo de Professor;
g) Anexo VII: Atribuições do Cargo de Pedagogo;
h) Anexo VIII: Atribuições Das Funções Gratificadas;
i) Anexo IX: Atribuições dos Cargos dos Trabalhadores em Educação;

Art. 130. Ficam revogadas as disposições em contrário em especial:
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§ 1° A Lei n.?250, de 09 de dezembro de 2005 - Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público do Município de Jacareacanga;
§ ~ A alínea d, do parágrafo primeiro, do art. 31 da Lei n." 249, de 09 de dezembro de
2005, com a redação dada pela Lei n.?304, de 05 de novembro 2009;

§ 3° Ficam extintas as 12 (doze) vagas na Função Gratificada de Secretário de Unidade
Escolar (FG-4) criadas no Anexo 11, da Lei n.?303, de 05 de novembro de 2009;
§ 4° Fica extinto o ANEXO V.I - Função Gratificação de Secretário de Unidade Escolar-
FG-4, da Lei n.?249, de 09 de dezembro de 2005, com a redação dada pela Lei n.?304,
de 05 de novembro 2009;
§ 5° Fica extinto o cargo de pedagogo e suas sete vagas criados no Anexo I da Lei n."
249, de 09 de dezembro de 2005, com a redação dada pela Lei n.? 304, de 05 de
novembro 2009;

Art. 131. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAC EACANGA, em 15 de Dezembro de 2010.

í
- J!l4~r r' \...

RAULlEN OLl EIRA DE EIROZ
Prefeito Municipa

PUBLICADO no mural de avisos a Prefeitura Municipal de
Jacareacanga em, 15 de e mbro de 2010.
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ANEXO I

QUADRO DE CARGOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
NR QUADRO CÓDIGO CARGO QUANT.
1 QPM QPM-P Professor 540
2 QPT QPT-PE Pedagogo 80
3 QPA-TGE Técnico em Gestão Escolar 180

I---

4 QPA-TMD Técnico em Multimeios Didáticos 80
>---

QPA5 QPA-TAE Técnico em Alimentação Escolar 120I---

6
Técnico em Meio Ambiente e Infraestrutura Escolar 350QPA-TMIE

7 QTM QTM-PINH Professor Indígena não Habilitado 85
Total 1435

QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
NR CÓDIGO FUNÇÃO QUANT.
1 FG-D Diretor Escolar 55
2 FG-VD Vice-Diretor Escolar 50
3 FG-RE Responsável Escolar 50
4 FG-SE Secretário Escolar 70
5 FG-PEE Piloto de Embarcação Escolar 20
6 FG-ME Motorista Escolar 10

Total 255
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ANEXO 11
Matriz de Vencimentos em Coeficientes

r-.. Cargo de Professor na Jornada de Trabalho de 25 horas/Semanais

Promoção Horizontal -7-7-7-7-7 (interstício mínimo ou merecimento)

Cargo Níveis Classes
A B C D E F G H

i VI 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75~u V 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25-€
Q) IV 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95;;;-

Professoro III 1,25 1,30 1,351<1l 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60'"'"Q) II 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35M
01)o

I 0,60•... 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95c,

Cargo de Pedagogo na Jornada de Trabalho de 150 horas/mensais

Promoção Horizontal -7-7-7-7-7 (interstício mínimo ou merecimento)

Cargo Níveis Classes
i A B C D E F G H"2
u V 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45-€
Q) IV 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95;;;-
o Pedagogo III 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,651«l

'"'"Q) II 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30M
01)
o

I 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05•....c,

Cargo de Trabalhadores em Educação na Jornada de Trabalho de 150 horas/mensais

Promoção Horizontal -+-+-+-+-~(interstício mínimo ou merecimento)

Cargo
Nível Classes
Único A B C D E F G H

Trabalhador Técnico 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10
em Educação

Cargo do Professor Indígena não Habilitado para uma Jornada de Trabalho de 25
horas/semanais

Cargo Nível Único Classes Única
Professor Indígena não Habilitado Fundamental Completo Salário Mínimo Nacional
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ANEXO m
Matriz de Vencimentos - Valor Monetário

1095,48
Cargo de Professor na Jornada de Trabalho de 25 horas/Semanais

Vencimento Básico da Carreira: R$ 1.095,48 15 R$ 952,59

Promoção Horizontal --7--7--7-+-7(interstício mínimo ou merecimento)

Cargo Níveis Classes
A B C D E F G H

i VI 2629,15 2683,92 2738,70 2793,47 2848,24 2903,02 2957,79 3012,57~
u V 2081,41 2136,18 2190,96 2245,73 2300,50 2355,28 2410,05 2464,83-E
Q) IV 1752,77 1807,54 1862,31 1917,09 1971,86 2026,64 2081,41 2136,18> Professoro fi 1369,35 1424,12 1478,90>a:S 1533,67 1588,44 1643,22 1697,99 1752,77</}

'"(!.) II 1095,48 1150,25 1205,03 1259,80 1314,57 1369,35 1424,12 1478,90•...
O!Jo

I 657,29 712,06 766,83 821,61 876,38•.... 931,16 985,93 1040,70o....

Cargo de Pedagogo na Jornada de Trabalho de 150 horas/mensais

Promoção Horizontal-e-s-e-s-e (interstício mínimo ou merecimento)

Cargo Níveis Classes
i A B C D E F G H~o V 3395,98 3450,76 3505,53 3560,31 3615,08 3669,85 3724,63 3779,40--2
Q)

IV 2848,24 2903,02 2957,79 3012,57 3067,34 3122,11 3176,89 3231,66>
o Pedagogo fi 2519,60 2574,37 2629,15 2683,92 2738,70 2793,47 2848,24 2903,02>a:S
Ul
Ul
Q) II 2136,18 2190,96 2245,73 2300,50 2355,28 2410,05 2464,83 2519,60:...
01)
o

I 1862,31 1917,09 1971,86 2026,64 2081,41 2136,18 1862,31 2245,73•...o....

/"-., Cargo de Trabalhadores em Educação na Jornada de Trabalho de 150 horas/mensais

Promoção Horizontal ---+---+-+-.---+ (interstício mínimo ou merecimento)

Cargo
Nível Classes
Único A B C D E F G H

Trabalhador
Técnico 821,61 876,38 931,16 985,93 1040,70 1095,48 1150,25 1205,03

em Educação

Cargo do Professor Indígena não Habilitado para uma Jornada de Trabalho de 25
horas/semanais

Cargo Nível Único Classes Única
Professor Indígena não Habilitado Fundamental Completo Salário Mínimo Nacional
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ANEXO IV

Funções Gratificadas dos Profissionais da Educação
Coeficientes e Valor Monetário

Direção / Vice-Direção / Responsável por Unidade Escolar/Secretário Escolar/Piloto ou
Motorista Escolar

Função Tipologia
Código Percentual Base de Cálculo Valor

Gratificada Escolar Monetário
ET-III FG-D-I 30% R$ 328,64

Diretor Escolar ET-IV FG-D-II 40% Vencimento Básico da R$ 438,19
ET-V FG-D-III 60% Carreira R$ 657,29
ET-VI FG-D-IV 80% R$ 876,38

Vice-Diretor ET-IV FG-VD-I Gratificação da Direção R$ 350,55
ET-V FG-VD-II 80% R$ 525,83Escolar
ET-VI FG-VD-1I1

Correspondente
R$ 701,11

R9sponsável ET-I FG-RE-I 20% Vencimento Básico da R$ 219,10
Escolar ET-II FG-RE-II 25% Carreira R$ 273,87

ET-I FG-SE-I R$ 87,64
ET-II FG-SE-II R$ 109,55

Secretário ET-III FG-SE-1I1 40% Gratificação da Direção R$ 131,46
Escolar ET-IV FG-SE-IV Correspondente R$ 175,28

ET-V FG-SE-V R$ 262,92
ET-VI FG-SE-VI R$ 350,55

Piloto de
Embarcação FG-PEE Vencimento Básico da
Escolar - 25%

Carreira
R$ 273,87

Motorista Escolar FG-ME

Vencimento Básico da Carreira: R$ 1.095,48

(
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ANEXO V

Matriz: Adicionais, Gratificações e Auxílios dos Profissionais da Educação

Coeficientes e Valor Monetário

Denominação Código Percentual Base de Cálculo Valor Monetário
Adicional de Tempo de AD-TSV 3% a cada Vencimento do Nível Variável
Serviço 03 anos Profissional

Adicional de Férias AD-FER 1!3 Vencimento do Nível Variável
Profissional

Adicional de Dedicação
AD-DEX 50%

Vencimento do Nível Variável
Exclusiva Profissional

Adicional Natalino AD-NAT 1/12
Vencimento do Nível Variável
Profissional

Gratificação/ Escola de
GT-EDA 30% Vencimento Básico R$ 328,64Difícil Acesso da Carreira

Gratificação! Vencimento Básico
Supervisão de Campo GT-SCI 60%

da Carreira R$ 657,29
Itinerante
Gratificaçãol Regência GT-RC 5% Vencimento Básico R$ 54,77de Classe da Carreira
Gratificação!
Atendimento GT-AEE 15%

Vencimento Básico
R$ 164,32

Educacional da Carreira
Especializado

Matriz Auxílio Aperfeiçoamento - Coeficientes e Valor Monetário

Denominação CÓdigo Coeficiente Base de Cálculo Valor Monetário
Auxílio Aperfeiçoamento AUX-AP-II 30% Vencimento Básico R$ 328,64
Auxílio Aperfeiçoamento AUX-AP-I 15% da Carreira R$ 164,32

Vencimento Básico da Carreira: R$ 1.095,48
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ANEXO VI

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR

CARGO: PROFESSOR

ATRIBUIÇÕES:
Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das
atividades da escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-
aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Planejar e
executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua
classe; estabelecer mecanismos de avaliação e recuperação; constatar necessidades e
carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de
atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica, orientação educacional e direção
da escola; organizar registros de observações do aluno; participar de atividades extra-
classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola;
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; exercer função de diretor ou
vice-diretor, quando nela investido e executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de Trabalho de 25 horas semanais.
Recrutamento: Geral, concurso público de provas e títulos a ser efetuado por área de
atuação.

REQUISITOS PARA PROVIMENTOS:
Instrução formal: Habilitação em curso de graduação de Licenciatura Plena, admitida
formação mínima, para o exercício do magistério indígena, habilitação em Nível Médio,
na modalidade normal.
Lotação: Exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação.
Idade Mínima: 18 anos

1/1
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ANEXO VII

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PEDAGOGO

CARGO: PEDAGOGO

ATRIBUIÇÕES:
Executar atividades específicas de planejamento, administração, supervisao escolar,
coordenação pedagógica e orientação educacional no âmbito da Rede Municipal de
Ensino, tais como: assessorar o planejamento da educação municipal; propor medidas
visando ao desenvolvimento dos aspectos qualitativos do ensino; participar de projetos
de pesquisa de interesse do ensino; participar na elaboração, execução e avaliação de
projetos de treinamento, visando a atualização do Magistério; integrar o colegiado
escolar, atuar na escola, detectando aspectos a serem redimensionados, estimulando a
participação do corpo docente na identificação de causas e na busca de alternativas e
soluções para os problemas detectados que estejam prejudicando o bom desempenho do
processo de ensino e aprendizagem; participar da elaboração do Projeto Político-
Pedagógico da Escola, do Regimento Escolar e dos Planos de Estudos; participar da
distribuição de turmas e da organização da carga horária; acompanhar o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; orientar e acompanhar atividades
do trabalho docente no âmbito da sala de aula; participar das atividades de
caracterização da clientela escolar; participar da preparação, execução e avaliação de
seminários, encontros, palestras, oficinas e sessões de estudo; manter-se atualizado
sobre a legislação do ensino, prolatar parecer; participar de reuniões técnica,
administrativa e pedagógica na escola e nos demais órgãos da Secretaria Municipal de
Educação; integrar grupos de trabalho e comissões; coordenar reuniões específicas;
planejar, junto com a Direção e professores, atividades de recuperação de alunos com
baixo rendimento; garantir a aprendizagem do aluno; desenvolver a auto-estima do
aluno com o objetivo de uma melhor participação do mesmo nas atividades escolares e
em sua vida cotidiana; participar no processo de integração família, escola e
comunidade; participar da avaliação global da escola; exercer função de diretor ou vice-
diretor, quando nela investido.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de Trabalho de 150 horas mensais.
Recrutamento: Geral, por concurso público de provas e títulos.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Instrução formal: Graduação em licenciatura plena em pedagogia.
Lotação: Exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação
Idade Mínima: 18 anos.

(
1/1
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ANEXOVIn

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES GRA TIFICADAS

FUNÇÃO GRATIFICADA: DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR

ATRIBUIÇÕES:
Representar a escola na comunidade; responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a
partir das diretrizes estabelecidas pelo Sistema Municipal de Educação e a
Administração Municipal; coordenar, em consonância com a Secretaria da Educação, a
elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-pedagógica da Escola;
coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da Escola, assegurando o
cumprimento do currículo e do calendário escolar; organizar o quadro de recursos
humanos da escola com as devidas atribuições de acordo com os cargos providos;
administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola; velar pelo
cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar à comunidade escolar a
movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de Municipal
da Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola e as
propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como discutir e analisar
sugestões de melhoria, a fim de implementação; manter o tombamento dos bens
públicos da escola atualizado, zelar pela sua conservação; assessorar e acompanhar as
atividades dos Conselhos Municipais da área da educação; oportunizar discussões e
estudos de temas que envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com
as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;
auxiliar e cooperar com a Comissão de Avaliação na avaliação de desempenho dos
profissionais da educação sob sua direção; executar tarefas afins.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Ser Professor ou Pedagogo, ocupante de cargo de provimento efetivo.

FUNÇÃO GRATIFICADA: VICE-DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR

ATRIBUIÇÕES:
Executar atividades em consonância com o trabalho proposto pela direção da escola e a
proposta pedagógica; responsabilizar-se pelas questões administrativas no turno em que
desempenhar suas funções; substituir a direção da escola nos seus impedimento legais,
representar o diretor na sua ausência; executar atribuições que lhe forem delegadas pela
direção; participar das reuniões administrativas e pedagógicas da escola e outras tarefas
afins.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Ser Professor ou Pedagogo, ocupante de cargo com vínculo efetivo. (

1/3
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ANEXO VIII/ Continuação-l

FUNÇÃO GRATIFICADA: RESPONSÁVEL POR UNIDADE ESCOLAR

ATRIBUIÇÕES:
Representar a escola na comunidade; responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a
partir das diretrizes estabelecidas pelo Sistema Municipal de Educação e a
Administração Municipal; coordenar, em consonância com a Secretaria da Educação, a
elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-pedagógica da Escola;
coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da Escola, assegurando o
cumprimento do currículo e do calendário escolar; organizar o quadro de recursos
humanos da escola com as devidas atribuições de acordo com os cargos providos;
administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola; velar pelo
cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar à comunidade escolar a
movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de Municipal
da Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa da escola e as
propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como discutir e analisar
sugestões de melhoria, a fim de implementação; manter o tombamento dos bens
públicos da escola atualizado, zelar pela sua conservação; assessorar e acompanhar as
atividades dos Conselhos Municipais da área da educação; oportunizar discussões e
estudos de temas que envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com
as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;
auxiliar e cooperar com a Comissão de Avaliação na avaliação de desempenho dos
profissionais da educação sob sua direção; executar tarefas afins.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Ser Professor ou Pedagogo, ocupante de cargo com vínculo efetivo.

FUNÇÃO GRATIFICADA: MOTORISTA ESCOLAR

ATRIBUIÇÕES:
Função para cargo dos Trabalhadores em Educação, ao qual compete ficar à disposição
à da Secretaria de Educação, em tempo integral, respondendo pelas atividades de:
condução de alunos e de passageiros, de documentos, de matepais e de objetos diversos.
Conduzir veículos do sistema de transporte escolar. Conduz~ veículos da Secretaria de
Educação no território municipal e estadual. Exige-se comportamento adequado,
devendo ser discreto, gentil, respeitoso, assim como guardar sigilo profissional em
relação ao que ver ou ouvir.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Ser Trabalhador em Educação, ocupante de cargo com vín 10 efetivo.
b) Possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria
c) Possuir curso básico de manutenção de automóveis.
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ANEXO VIII/ Continuação-2

FUNÇÃO GRATIFICADA: PILOTO DE EMBARCAÇÃO ESCOLAR

ATRIBUIÇÕES:
Função para cargo dos Trabalhadores em Educação, ao qual compete ficar à disposição
à da Secretaria de Educação, em tempo integral, respondendo pelas atividades de:
condução de alunos e de passageiros, de documentos, de materiais e de objetos diversos.
Conduzir embarcação do sistema de transporte escolar. Conduzir embarcação da
Secretaria de Educação nos rios municipal e estadual. Exige-se comportamento
adequado, devendo ser discreto, gentil, respeitoso, assim como guardar sigilo
profissional em relação ao que ver ou ouvir.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Ser Trabalhador em Educação, ocupante de cargo com vínculo efetivo.
b) Possuir Habilitação na Capitania dos Portos.
c) Possuir curso básico de manutenção de motores de embarcação.

3/3
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ANEXO IX

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DOS TRABALHADO S EM EDUCAÇÃO

CARGO: TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS

ATRIBUIÇÕES:
O profissional técnico em multimeios didáticos, é constituído de conhecimentos, saberes,
valores e habilidades que o credencia como educador e gestor dos espaços e ambientes de
comunicação, tecnologia e experimentação, desenvolvendo ass ,familiaridade com todos
os tipos de mídia, estudando cultura, informática e técnicas d gestão de laboratórios, tais
como: cumprir e fazer cumprir o Regulamento do uso do aboratório de Informática,
assessorando na sua organização e funcionamento; auxiliar o orpo docente e discente nos
procedimentos de materiais e equipamentos de informática; reparar e disponibilizar os
equipamentos de informática e materiais necessários para a realização de atividades
práticas de ensino no laboratório; assistir aos professores alunos durante a aula no
laboratório de informática e quando necessário; zelar pe a manutenção, limpeza e
segurança dos equipamentos; participar de eventos, cur os, reuniões, sempre que
convocado, ou por, iniciativa própria, desde que autoriJ~do pela direção, visando
aprimoramento profissional de sua função; receber, organizr e controlar o material de
consumo e equipamentos do laboratório de informática; zela pelo sigilo de informações
pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; org .zar cronograma e controlar
o uso do laboratório de informática por professores e alunos; xercer as demais atribuições
decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que concern m à especificidade de sua
função; executa as atividades de manuseio e conservação de a ervos e videotecas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de Trabalho de 150 horas mensais.
Recrutamento: Geral, por concurso público de provas.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Instrução formal: Curso técnico em nível médio com habilita ão em multimeios didáticos
com no mínimo 1.200 (mil e duzentas) horas.
Lotação: Exclusivamente na Secretaria Municipal de Educaçã
Idade Mínima: 18 anos. r
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ANEXO IXlContinuação-l
r-,

CARGO: TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ATRIBUIÇÕES:
Prepara a alimentação dos estudantes, conforme o cardápio e orientações definidas por
nutricionista. Organiza e executa os fluxos de aquisição e armazenamento de alimentos e
insumos necessários ao preparo da alimentação escolar. Organiza e controla os ambientes
de preparo e de fornecimento da alimentação aos estudantes. Organiza, controla e executa
os processos de higienização dos alimentos, de preparo e do fornecimento das refeições.
Atua como educador alimentar na escola, sob supervisão de nutricionista. Receber
produtos destinados a merenda escolar, anotando as quantidades e verificando a qualidade
e o prazo de validade de cada produto. Operar fogões e outros aparelhos eletrodomésticos
para preparação, aquecimento e refrigeração dos alimentos. Servir alimento ao alunado.
Recolher e proceder a lavagem de louças e utensílios de cozinha utilizados. Participar de
treinamento na área de atuação, quando solicitado

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de Trabalho de 150 horas mensais.
Recrutamento: Geral, por concurso público de provas.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Instrução formal: Curso técnico em nível rl~4lqcom habilitação em alimentação escolar
com no mínimo 1.200 (mil e duzentas) horas.
Lotação: Exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação
Idade Mínima: 18 anos. r
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

ANEXO IX/Continuação-2

CARGO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA ESCOLAR

ATRIBUIÇÕES:
Atua nas atividades de limpeza e conservação do meio ambiente escolar, tais como na
definição e execução de processos e fluxos de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos escolares e sistemas hidro ssanitários. Organiza, administra e operacionaliza
procedimentos de racionalização e economicidade no uso dos recursos energéticos e
hidráulicos da escola. Auxilia na gestão dos vários espaços escolares na perspectiva de
mantê-Ios como espaços educativos. Colabora na mediação de conflitos com o entorno
ambiental, atua na preservação e conservação do meio ambiente intra e extraescolar. Zela
pela manutenção e preservação do patrimônio escolar.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de Trabalho de 150 horas mensais.
Recrutamento: Geral, por concurso público de provas.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Instrução formal: Curso técnico em nível médio com habi itação em meio ambiente e
infraestrutura escolar com no mínimo 1.200 (mil e duzentas) oras.
Lotação: Exclusivamente n'+ &~Cfç:llfUÍ.aMunicipal de Educaçã
Idade Mínima: l8 anos. :
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

ANEXO IXIContinuação-3

CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO ESCOLAR

ATRIBUIÇÕES:
Executa os trabalhos burocráticos realizados nas escolas, principalmente nas secretarias
das mesmas. Colabora com a gestão escolar, atuando na organização de registros escolares.
Operacionaliza processos de matrícula e transferência de estudantes, de organização de
turmas e de registros do histórico escolar dos estudantes. Controla e organiza os arquivos
com registros da vida acadêmica, processos de registro de conclusão de cursos e colação de
grau. Registra em atas as sessões e atividades acadêmicas específicas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Jornada de Trabalho de 150 horas mensais.
Recrutamento: Geral, por concurso público de provas.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Instrução formal: Curso técnico em nível médio com habilitação em gestão escolar com no
mínimo 1.200 (mil e duzentas) horas.
Lotação: Exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação
Idade Mínima: 18 anos.
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