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LEI MUNICIPAL Nº 190/2012. 

 
MODIFICA E DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 
131, DE 20/04/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, 
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE 
CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, 
PASSANDO A SER CHAMADO DE PLANO DE 
CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 
DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO, e dá 
outras providências. 

 
DANILO VIDAL DE MIRANDA, Prefeito do 
Município de Trairão, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Trairão, Estado do Pará, aprovou e eu sanciono e publico a 
seguinte Lei: 
 

 
TITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º. Fica instituído o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da 
Educação Pública do Município de Trairão e tem como objetivos: 
 

I- Garantir a manutenção, o desenvolvimento do ensino e a valorização dos 
trabalhadores da educação pública municipal; 

II- Estabelecer diretrizes para os cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores da 
educação do Município de Trairão; 

III- Valorizar e profissionalizar o servidor através da participação em programas de 
formação, capacitação e aperfeiçoamento profissional; 

IV-Viabilizar a integração dos interesses dos Trabalhadores da Educação e do Sistema 
de Ensino Municipal; 

V- Assegurar o estabelecimento de remuneração pontual e condigna com a formação 
profissional; 

VI- Assegurar a progressão e ascensão na carreira obedecida à qualificação crescente 
através de nível e promoção de classe; 
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VII- Incentivar a livre organização da categoria, como forma de valorização da classe 
dos trabalhadores da educação e magistério participativo; 

VIII - Garantir a melhoria da qualidade da Educação por meio da formação 
profissional, de uma adequada infra-estrutura e do processo de democratização. 

 
Art. 2°.  Para cumprimento desta Lei entende-se por: 

I- Sistema Municipal de Ensino – conjunto de entidades e órgãos que integram 
a administração Publica Municipal, composta também pela rede de unidades 
educativas mantidas pelo Poder Público Municipal e pelas unidades de 
Educação infantil, mantidas pela iniciativa privada, no âmbito local; 

II- Localidade – definida por meio da divisão administrativa do Município;  
III- Turno – período correspondente a cada uma das divisões do horário diário do 

funcionamento das Unidades Educativas; 
IV- Turma- conjunto de alunos sob a regência de um professor; 
V- Servidor Público- pessoa legalmente investida em cargo público; 
VI- Trabalhadores em Educação Pública Municipal – Os profissionais do 

Magistério e os trabalhadores de apoio administrativo e operacional, que 
desempenham atividades diretas ou correlatas às atividades de ensino e 
aprendizagem em Unidades Educativas, em órgãos centrais ou intermediários 
do sistema municipal de ensino de acordo com o que estabelece a legislação 
em vigor. 

VII- Cargo Público – Corresponde a um conjunto de atribuições com estipêndio 
específico, denominação própria, número certo, e remuneração mantida pelo 
poder público, nos termos da lei. 

VIII- Grupo Ocupacional – conjunto de categorias funcionais reunidas segundo a 
correlação e afinidade existentes entre elas quanto à natureza do trabalho e o 
grau de conhecimento;  

IX- Categoria Funcional – conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das 
atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho; 

X- Apoio Administrativo e Operacional– é o profissional da carreira cujas 
funções abrangem as atividades inerentes à nutrição escolar, manutenção de 
infra-estrutura e transporte, secretaria escolar ou outras funções da mesma 
natureza, a serem definidas pelo órgão normativo da rede pública municipal de 
ensino; 

XI- Faixa Salarial- agrupamento de referências de cada classe de cargo e que 
indica todo o progresso salarial que o servidor poderá ter na classe; 

XII- Interstício Avaliatório – período durante o qual o servidor é acompanhado e 
avaliado para verificação do mérito; 

XIII- Lotação – Preenchimento qualitativo de cargos ocupados e vagos, fixados 
como necessários ao funcionamento das Unidades Educativas da Educação 
Pública Municipal; 
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XIV-  Transformação– corresponde à alteração da denominação do cargo e de suas 
respectivas atribuições e requisitos; 

XV- Jornada de trabalho – espaço de tempo durante o qual o servidor deverá 
prestar serviço ou permanecer à disposição do serviço público; 

XVI- Carreira – é o conjunto de níveis e classes que definem a evolução funcional e 
remuneratória dos servidores do mesmo cargo; 

XVII- Nível – é a posição da carreira hierarquizada pela progressão crescente dentro 
do mesmo cargo correspondendo a escalonamento da estrutura de 
remunerações; 

XVIII-  Classe – é a classificação da progressão funcional no mesmo cargo com 
amplitude de vencimento representado pelas letras A a H; 

XIX- Quadro de Pessoal da Educação – é a posição ordenada de todos os grupos 
ocupacionais e categoria funcional identificado como necessário ao 
desenvolvimento da educação pública municipal. 

 
TÍTULO II 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E 
MODALIDADES DE ENSINO 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 

SEÇÃO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 3º - A Educação Infantil e Ensino Fundamental têm por finalidade desenvolver o 
educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, 
fornecendo-lhe meios para progredir nos estudos posteriores conforme prescreve a Legislação 
vigente. 

 
SEÇÃO II 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E  MODALIDADES DE 
ENSINO. 

 
Art. 4º Para efeito desta Lei entende-se por: 
 

I- Educação Infantil – Primeira etapa da Educação Básica que tem como 
finalidades o desenvolvimento integral da criança de 0 (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, conforme prescreve a Legislação vigente; 

II- Ensino Fundamental – Segunda etapa da Educação Básica que têm por 
finalidade a formação básica do cidadão durante o período de 09 (nove) anos, 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Trairão 

CNPJ: 10.221.760/0001-82 
  

AV. FERNANDO GUILHON, S/Nº - BAIRRO BELA VISTA – FONE (93)3559-1364  
TRAIRÃO - PARÁ  

 Página 4 
 

distribuídos em anos regulares de 1º ao 9º ano e na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos de 1º a 4º etapa, conforme prescreve a Legislação vigente. 

 
Art. 5º - Entende-se por Educação Especial àquela destinada à inclusão dos alunos 
deficientes, devendo essa ser ofertada, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme 
prescreve a Legislação vigente.  
 

§ 1º - A oferta de Educação Especial terá início na faixa etária de 0 (zero) a 05 (cinco) 
anos, durante a Educação Infantil, ampliando- a ao Ensino Fundamental; 

 
§ 2º - O atendimento educacional será feito em classes, Unidades Educativas ou 

serviços especializados sempre que em função das condições específicas dos alunos não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino. 
 
Art. 6º - A Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no Ensino Fundamental na idade própria. 
 
Art. 7º - Da Educação Indígena: O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das 
agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas 
integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural aos 
povos indígenas, com os seguintes objetivos: 
 

I- Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 
memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de 
suas línguas e ciências; 

II- Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 
indígenas e não-índias. 

 
Art. 8º - Da Educação à Distância e Tecnologias Educacionais:  incentivará o 
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, e de educação continuada. 
 

TÍTULO III 
DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 
Art. 9º - A formação de profissionais da educação de modo a atender os objetivos dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino terá como fundamentos: 
 

I-  A associação entre teorias e práticas inclusive mediante a capacitação em serviço; 
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II- Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 
outras atividades. 

 
Art. 10 - A formação de docentes para atuar na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental será de nível superior em cursos de licenciatura plena em pedagogia, ofertados 
por universidades ou institutos superiores de educação, devidamente reconhecido pelos órgãos 
competentes. 
 
Parágrafo Único – Em caso de carência, efetivamente comprovada, será admitida como 
formação mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiros 
anos do Ensino Fundamental formação de nível médio na modalidade curso Normal ou 
Técnico em magistério.  
 
Art. 11 - A formação de docentes para atuar nas disciplinas específicas dos anos finais do 
ensino fundamental, será de nível superior em cursos de graduação em licenciatura plena em 
áreas específicas ou afins, ofertados em universidades ou institutos superiores de educação, 
devidamente reconhecidos pelos órgãos competentes. 
 
Art. 12 - Para atuar como Técnicos em Educação escolar, na Educação infantil e Ensino 
Fundamental será exigido curso de graduação em pedagogia com habilitação em 
administração escolar, supervisão escolar e orientação educacional, em nível de graduação ou 
especialização. 
 
Parágrafo Único – O profissional para atuar na área da Psicopedagogia terá como formação a 
graduação em pedagogia ou em psicologia com especialização em Psicopedagogia. 
 
Art. 13 - Para o cargo de secretário escolar será exigida a formação mínima em graduação em 
secretariado escolar ou licenciatura Plena em Pedagogia sendo o ingresso do mesmo, por via 
de concurso público ou provas e títulos.  
 
Parágrafo único: Comprovada a carência de profissionais prevista para o cargo descrito no 
caput deste artigo, será admitida a formação mínima correspondente ao Ensino Médio, 
Modalidade Normal ou Magistério. 
 
Art. 14 - Para atuar no Grupo Ocupacional de Apoio Técnico Especializado será exigida a 
graduação na área específica e/ou especialização. 
 
Art. 15 - Para atuar nos cargos ou grupo ocupacional de apoio administrativo será exigida a 
escolaridade em Nível Medio. 
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CAPÍTULO I 
DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO 

 
Art. 16 - Fica criada a categoria dos trabalhadores da Educação Púbica do Município de 
Trairão. 
 
Art. 17 - Para efeito desta Lei entende-se por trabalhadores da Educação a composição 
ordenada de todos os grupos ocupacionais e categorias funcionais formadas pelos 
profissionais do magistério, profissionais da Educação e apoio administrativo educacional. 
    
Art. 18 - Integram a categoria de Trabalhadores da Educação os servidores identificados no 
Anexo I da presente Lei. 
 
Art. 19- O grupo educacional dos trabalhadores da educação é constituído de categoria 
funcionais distintas: 
 

I- Categoria Funcional do Magistério: Integrada pela carreira de professor da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

II- Categoria Funcional do Especialista em Educação: Composta pela carreira 
do Técnico em Educação para exercer a função de Administração Escolar, 
Supervisão Escolar, Orientação Educacional e Psicopedagogo; 

III- Categoria Funcional de Apoio Administrativo: Composta por Secretário 
Escolar, Auxiliar administrativo, Assistente Administrativo; 

IV- Categoria Operacional Funcional: Almoxarife, Auxiliar de Serviços Gerais, 
Auxiliar de Obras e Instalações, Merendeira Escolar, Motorista de Veículos 
Leves, Vigia de Patrimônio Educacional, Bibliotecário e assistente de 
Biblioteca; 

V- Categoria Ocupacional de Apoio Técnico Especializado: Fonoaudiólogo e    
Nutricionista. 
 

CAPÍTULO II 
DOS CARGOS E FUNÇÕES DA EDUCAÇÃO 

 
Art. 20 - Os cargos e funções da Secretaria de Educação Pública Municipal compreendem: 
 

I- Cargo de Provimento Efetivo; 
II- Cargos em comissão; 
III- Funções eletivas. 

§ 1º. cargo de provimento efetivo é que detém o atributo da efetividade para o seu 
provimento, mediante a prévia  aprovação em concurso público em provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. 
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§ 2º. cargos em comissão são os de livre nomeação e exoneração destinando-se as atribuições 
de Direção, Coordenação de Departamentos, Chefia e Assessoramentos e serão preenchidos 
por servidores ocupantes de cargo e provimento efetivo. 
 
§ 3º. As funções eletivas correspondem as de Gestor Escolar e Vice-Gestor das Escolas 
Publicas Municipais da Educação Básica do Município.  
 

CAPÍTULO III 
DA FUNÇÃO DE GESTAO E VICE DAS UNIDADES EDUCATIVAS 

 
Art. 21 – As funções que correspondem as atividades de Gestão Escolar e Vice-Gestor de 
unidades Educativas devem ser providas obrigatoriamente por servidores ocupantes de cargos 
efetivos da Educação, com graduação em Pedagogia ou Licenciatura Plena com 
Especialização em gestão escolar com no mínimo de 360 horas cursadas e atuação de 2 (dois) 
anos de docência em unidades educativas, e serão escolhidas pela comunidade escolar, através 
de eleição  direta, e posterior nomeação feita pelo Executivo Municipal. 
 
Art. 22 - Poderão concorrer aos cargos de Gestor e Vice-Gestor  das Unidades Educativas 
mantidas pelo poder público Municipal os profissionais lotados na Secretaria Municipal de 
Educação Licenciados Plenos, que tenham obrigatoriamente: 
 

I- Cumprido o estagio probatório; 
II- Disponibilidade para o cumprimento do regime de trabalho de 40 horas 

semanais, distribuídos nos turnos de funcionamento da Unidade Escolar; 
III- Estiver em dia com as obrigações cível e Funcional. 

 
§ 1º – O processo eleitoral dos ocupantes dos cargos da Gestor e Vice – Gestor das Unidades 
Escolares mantidas pelo poder público ocorrerá, bienalmente e será conduzido pelo Conselho 
Escolar - CE ou Associação de Pais e Mestres – APM, devidamente regularizados e a 
Comissão eleitoral eleita para fim específico.  
 
§ 2º - Os eleitos para os devidos cargos exercerão suas funções pelo período de dois anos, 
podendo ser reeleitos por mais um mandato. 
  
 

TÍTULO IV 
DO INGRESSO NA CARREIRA, MOVIMENTAÇÃO E READAPTAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 
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DO INGRESSO 
 

Art. 23 – A investidura para o preenchimento de vagas dos cargos público da educação 
municipal, constante no anexo I desta Lei dependerá de prévia aprovação em concurso 
público de provas ou provas e títulos. 
 
Parágrafo Único - O ingresso na carreira dar-se-á na classe inicial corresponde à habilitação 
mínima admitida para o exercício do cargo para qual prestou concurso público. 
 
Art. 24 - Compete a Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Administração, submeter ao Executivo Municipal proposta para promover a 
realização de concurso público para provimento dos cargos da Educação Básica. 
 
Art. 25 – O Concurso público para provimento de vagas dos cargos na carreira dos 
Trabalhadores da Educação obedecerão às normas específicas estabelecidas por Edital. 
 

CAPÍTULO II 
DA MOVIMENTAÇÃO 

 
Art. 26 – A movimentação dos trabalhadores da Educação será efetivada mediante:  
 

I- Lotação; 
II- Remoção; 
III- Cedência; 
IV- Substituição. 

 
SEÇÃO I 

DA LOTAÇÃO 
 
Art. 27 – Lotação é o preenchimento de vagas pelos Trabalhadores em Educação nas 
Unidades Educativas ou órgão do sistema de ensino da Educação. 
 
Art. 28 – A lotação dos servidores integrantes do Grupo dos Trabalhadores da Educação será 
feita da seguinte forma: 

I- O professor em Unidades Educativas ou órgão central do sistema municipal de 
ensino; 

II-  O especialista em educação em Unidades Educativas ou órgão central do 
sistema municipal de ensino; 

III- Os trabalhadores de apoio administrativo educacional, em Unidades Educativas 
ou no órgão central do sistema municipal de ensino; 
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IV- Os Trabalhadores da categoria Operacional Funcional, em Unidades de Ensino 
ou Órgão central do Sistema Municipal de Ensino; 

V- Os Trabalhadores da categoria de Apoio Técnico e Especializado, em unidades 
de Ensino ou Órgão central do Sistema municipal de Ensino. 

 
Art. 29 – O servidor do magistério ocupante de dois (02) cargos de professor poderá ser 
lotado observando o limite máximo de 200 (duzentas) horas mensais, previsto no Artigo 53 
desta Lei. 
 
Art. 30– A lotação do servidor do magistério ocupante de cargo de Técnico em educação e 
outro de professor terão a jornada de trabalho de 280 (duzentos e oitenta) horas mensais 
distribuídas da seguinte forma: 
 

I-      Cem (100) horas de regência de classe; 
II-      Cento e oitenta (180) horas em atividades de gestão, suporte pedagógico à 

docência, planejamento e coordenação Educacional. 
 
Art. 31 – Fica estabelecida em 200 (duzentas) horas mensais a carga horária máxima do 
professor em Regência de Classe sendo o percentual máximo de 2/3 (dois terços) com 
interação com aluno e no mínimo 1/3(um terço) de Hora Atividade, completando o total de 
sua carga horária mensal de acordo com a presente lei. 
 
§ 1º - A carga horária do professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, Educação de 
Jovens e Adultos, 1ª e 2ª etapas e Educação Especial, será de no mínimo 04 (quatro) horas 
diárias de trabalho efetivo em regência de classe; 
 
§ 2º - A carga horária do professor será de no mínimo 100 (cem) horas mensais de trabalho 
em regência de classe, onde 67 horas em contato com o aluno e 33 horas em atividades 
pedagógicas.  
 
§ 3º - Entende-se por hora atividade o percentual total da carga horária que o professor em 
Regência de classe disponibilizará para: 
 

a) Participar da elaboração da proposta  pedagógica do estabelecimento de ensino; 
b) Elaboração do Plano de Curso; 
c) Plano de aula; 
d) Avaliação, correção de trabalhos e provas; 
e) Reunião Pedagógica; 
f) Acompanhamento ao educando; 
g) Pesquisas e aperfeiçoamento profissional; 
h) Preenchimento de diários. 
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Art. 32 – Para efeito de jornada e remuneração da carreira de professor considerar-se-á cada 
mês constituído de 05 (cinco) semanas. 
 
Art. 33 – A jornada de trabalho dos integrantes da categoria funcional de Técnico em 
Educação, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo, serão de 180(cento e oitenta) horas mensais.  
 
Art. 34 – A jornada de trabalho dos integrantes da categoria funcional de apoio administrativo 
educacional, operacional funcional e técnico especializado será de 180  (cento e oitenta) horas 
mensais. 
 
Parágrafo Único – A Jornada de trabalho do vigia obedecerá a escala de revezamento de 12 
(doze)horas por 24(vinte e quatro) horas. 

  
SEÇÃO II 

DA REMOÇÃO 
 

Art. 35 – A remoção é a movimentação do servidor da educação de uma para outra Unidade 
Educativa ou órgão do Sistema Municipal de Ensino. 
 
§ 1º- A remoção ocorrerá por autorização do titular da Secretaria Municipal de Educação; 
 
§ 2º- A remoção ocorrerá apenas no período de recesso escolar, excetuando-se a remoção por 
permuta.  
 
Art. 36 – A remoção será feita: 
 

I- De ofício, no interesse da administração; 
II- A  pedido, pelo servidor. 

 
Art. 37– A remoção a pedido só poderá ser concedida uma única vez no decorrer do ano 
letivo. 
 
§ 1º - A remoção a pedido fica condicionada a existência de vagas nas Unidades Educativa 
ou administrativa e efetivar-se-à após o planejamento do ano letivo, desde que não incorra em 
carência para a unidade cedente. 
§ 2º - A remoção por permuta, a requerimento de ambos os servidores interessados, poderá 
ocorrer a qualquer tempo, desde que haja interesse e anuência da Administração. 
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Art. 38– O servidor só poderá iniciar suas atividades na Unidade Educativa ou administrativa 
para onde fora removido, munido de ato autorizativo do titular da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
 

SEÇÃO III 
DA CEDÊNCIA OU CESSÃO 

 
Art. 39 – Cedência ou cessão é o ato através do qual o trabalhador da Educação é posto à 
disposição de entidade ou órgão não integrante da Rede Municipal de Ensino. 
 
 § 1° - A cedência ou cessão será sem ônus para o ensino municipal e será concedida 
pelo prazo máximo de um ano, renovável anualmente segundo a necessidade e possibilidade 
das partes. 
 § 2° - Em casos excepcionais, a cedência ou cessão poderá se dar com ônus para o 
ensino municipal, nos seguintes casos: 
 
 I – Quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 
atuação exclusiva em educação especial; ou 
 II – Quando a entidade ou órgão solicitante compensar a rede municipal de ensino 
com um serviço de valor equivalente ao custo anual do cedido. 
 
 § 3° - A cedência ou cessão para exercício de atividades não correlatas ao magistério 
interrompe o interstício para a promoção. 
 
 § 4° - A cedência ou cessão para servidor eleito para entidade representativa de classe, 
será com ônus para o município sem prejuízo do interstício. 
 
Art. 40 – O servidor readaptado integrante do grupo ocupacional dos trabalhadores da 
educação não poderá ser cedido a qualquer órgão da administração direta ou indireta, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com ou sem ônus para o município. 
 

SEÇÃO IV 
DA SUBSTITUIÇÃO 

 
Art. 41  – O servidor da educação em regência de classe será substituído a titulo de jornada de 
substituição, em seus afastamentos e impedimentos legais.  
 
Art. 42 -  O substituto será recrutado dentre o pessoal da educação lotado na mesma unidade 
ou na falta deste ao da unidade mais próxima. 
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Art. 43 – O substituto será remunerado de acordo com seu grau de formação, respeitando o 
limite da jornada máxima fixada no artigo 53 desta lei. 
 
Parágrafo Único – o professor substituto deverá ter qualificação adequada para  exercer a 
função de acordo com o Art. 10 e 11 desta Lei. 
 
Art. 44 – O trabalhador de apoio administrativo educacional, quando afastado da função por 
impedimento legal será substituído quando este afastamento vier acarretar prejuízo ao 
funcionamento da Unidade Escolar ou órgão central da educação. 
 
 

CAPITULO III 
DA READAPTAÇÃO 

 
Art. 45 – A readaptação do servidor pertencente ao quadro de cargos e funções da educação 
efetivar-se-á em atividade compatível com o seu nível de escolaridade e as limitações que 
tenha sofrido em sua capacidade física e mental, verificada em inspeção médica, podendo ser 
a pedido ou ex-offício. 
 
Parágrafo Único – É direito do servidor renovar pedido de readaptação, exceto quando se 
tratar de incapacidade definitiva para o serviço público, comprovado pelo órgão 
previdenciário. 
 
Art. 46 – O professor impossibilitado para o exercício da docência poderá ser lotado em 
atividade compatível com seu nível de escolaridade, da seguinte forma: 
 

a) Na Coordenação Pedagógica, elaborando planejamento, execução e avaliação das 
atividades escolares; 

b) No processo de avaliação, adaptação ou recuperação de alunos de aproveitamento 
insuficiente, de acordo com sua habilitação; 

c) No processo de integração escola-comunidade. 
 
Art. 47 – O trabalhador da educação temporariamente impossibilitado para o exercício de 
suas funções, em razão de acidente de trabalho ou doença ocupacional, ficará amparado pela 
Lei Previdenciária. 
 
Art. 48 – Formalizada a readaptação mediante ato interno administrativo, o trabalhador da 
educação será submetido a acompanhamento, avaliação e orientações técnicas voltadas para 
as atividades que passará a desenvolver. 
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Art. 49 – É vedado ao servidor da educação desenvolver atividades inerentes ao seu cargo 
fora do âmbito da Secretaria Municipal de Educação, enquanto permanecer na condição de 
readaptado. 
 
Parágrafo único – A inobservância do disposto no caput deste artigo, acarretará a revogação 
do ato que concedeu a readaptação e respectiva apuração, mediante processo administrativo 
disciplinar. 
 

TITULO V 
DOS DIREITOS E DEVERES 

 
CAPITULO I 

DOS DIREITOS 
 

Art. 50 – Além dos direitos previstos no Regime Jurídico Único dos servidores públicos 
municipais, são direitos dos trabalhadores da educação.  
 

I- Ter jornada de trabalho diferenciada e definida de acordo com os cargos que 
ocupam; 

II- Gozar de férias remuneradas concomitantemente com as férias dos discentes; 
III- Progredir na função de nível e classe; 
IV- Peticionar quando em interesse individual ou coletivo; 
V- Obter licença remunerada para estudos, aprimoramento profissional e participação 

na organização da categoria; 
VI- Participar de toda e qualquer decisão que versar sobre interesses da educação; 
VII- Ter data base definida em lei para pagamentos de proventos e reajuste salarial; 
VIII- Gozar de licença prêmio por assiduidade a cada cinco anos de efetivo exercício; 
IX- Gozar licença para mandato classista. 

 
CAPITULO II 

DOS DEVERES 
 

Art. 51 – além dos deveres previstos no regime jurídico único dos servidores públicos 
municipais, são deveres dos trabalhadores da educação. 
 

I- Exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo. 
II- Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio publico. 
III- Manter conduta compatível com a moralidade que o cargo lhe exige. 
IV- Ser assíduo e pontual ao serviço. 
V- Zelar pela integridade física e moral dos que estiverem sobre sua proteção. 
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CAPITULO III 
DA JORNADA DE TRABALHO 

  
Art. 52- A jornada de trabalho do servidor da Educação é constituída distintamente de acordo 
com a natureza do cargo e função. 
 
Art. 53– A jornada de trabalho do professor fica assim estabelecida: Jornada mínima de 20 
(vinte) horas semanais e jornada máxima de 40 horas semanais. 
 
Art. 54- Para efeito de jornada e remuneração da carreira de professor considerar-se-á cada 
mês constituído de 05 (cinco) semanas. 
 
Art. 55 – A jornada de trabalho do técnico de educação será de 180(cento e oitenta) horas 
mensais. 
 
Art. 56 – A jornada de trabalho dos integrantes da categoria funcional que são remuneradas 
por meio dos 40%(quarenta por cento) do recurso do FUNDEB, terão a carga horária de 36 
(trinta e seis) horas semanais, 180(cento e oitenta) mensais. 
 
Art. 57 – A jornada de trabalho do Vigia de Patrimônio Educacional será de 180 (cento e 
oitenta) horas, obedecendo a escala de revezamento de 6 por 18 (6x18) horas ou 12 por 36 
(12x36) horas. 
 

SEÇÃO I 
DAS FÉRIAS E RECESSO 

 
Art. 58 – O período de férias anuais do titular dos cargos do trabalhador da educação será: 
 

I-  Quando em exercício na função docente: 30 (trinta) dias de férias e 15 
(quinze) dias de recesso, totalizado 45 (quarenta e cinco) dias de afastamento; 

II- Nos demais cargos, 30 (trinta) dias de férias. 
 

Parágrafo Único: As férias e recesso do titular de cargo de professor em exercício nas 
unidades escolares serão concedidos nos períodos de férias e recessos escolares, de acordo 
com o calendário anual, de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas do 
estabelecimento de ensino. 
  
Art. 59 - Os trabalhadores de apoio administrativo deverão preferencialmente gozar de férias 
conjuntamente com os professores. 
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§ 1º - será permitido ao servidor cumular no máximo duas férias, podendo gozá-la 
consecutivamente desde que autorizada pelo Secretário de Educação. 
 
§ 2º - É vedado justificar ou abonar as faltas no serviço em função de férias acumuladas. 
 
Art. 60 - As férias somente serão interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção 
interna, convocação para júri popular, serviço militar ou eleitoral. 
 
Art. 61 - Durante as férias o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo. 
 
Parágrafo Único – As férias serão remuneradas com 1/3 (um terço) a mais que a 
remuneração normal pagas antecipadamente independente de solicitação. 
 

TÍTULO VI 
DA LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 

 
Art. 62 - Fica assegurado a todos os trabalhadores da educação o direito a qualificação e 
aprimoramento profissional. 
 
Art. 63 - A qualificação e aprimoramento profissional dos trabalhadores da educação 
proceder-se-á mediante compensação de horas ou licença integral, assim especificado: 
 

I-  Compensação de horas, para a realização de cursos profissionais; 
II- O trabalhador deve apresentar uma proposta de compensação de horas para o 

chefe imediato. 
 

Art. 64 - Os trabalhadores da Educação terão licença remunerada para fins de aprimoramento 
profissional para participar de cursos na área de atuação especifica pertinente ao cargo. 
 
Art. 65 - Entende-se por aprimoramento profissional as Licenças concedidas para participar 
de: 

I- Cursos de capacitação, congressos, conferências, simpósios ou eventos similares; 
II- Cursos de graduação e especialização ofertados em regime intervalar; 
III- Cursos de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorados intervalar no Brasil 

ou exterior. 
 

Art. 66 - Quando o afastamento para aprimoramento em cursos de capacitação ou em nível de 
graduação e especialização comprometer o calendário letivo das escolas será obrigatório repor 
os dias de trabalho ou das aulas, após o retorno do servidor. 
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Paragrafo único - Não será concedida licença ao servidor para cursar graduação em regime 
regular quando esta licença exigir o afastamento integral do trabalho; 
 
Art. 67 - O período de afastamento do servidor para cursos de Mestrado ou Doutorado será 
de: 

I- 02 (dois) anos para o curso de Mestrado; 
II- 03 (três) anos para o curso de Doutorado; 

 
Art. 68 - O afastamento citado no Art. 67º poderá ser prorrogado por mais 06 (seis) meses, 
quando justificada a necessidade de finalização do trabalho acadêmico (Dissertação ou Tese). 
 
Art. 69- É obrigatório ao servidor afastado para os cursos de Mestrado ou Doutorado cumprir 
por igual período do afastamento atividades funcionais no Município. Quando isso não 
ocorrer, fica o mesmo obrigado pelo ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos 
correspondente ao afastamento. 
 
Parágrafo Único: O servidor ficará responsável, no decorrer do curso a que se refere o caput 
do artigo anterior de realizar atividades educacionais no município, para dar ampla 
publicidade ao seu trabalho. 

 
Art. 70 - É vedada a Licença para cursar Mestrado ou Doutorado a servidores temporários ou 
que estejam em período probatório. 

 
Art. 71 - No caso de licença para aprimoramento que não exceder o prazo de até 15 (quinze) 
dias, o requerimento deverá ser protocolado na unidade administrativa em que o servidor 
estiver lotado e sua concessão fica vinculada à analise do chefe imediato. 

 
Art. 72 - O requerimento para licença com prazo superior a 15 (quinze) dias deverá ser 
protocolado na Secretaria Municipal de Educação, que analisará o pedido e a possibilidade da 
concessão. 

 
Art. 73 - O prazo mínimo para protocolo de requerimento de licença para aprimoramento será 
de: 
 

I- 30 (trinta) dias para Graduação e Especialização; 
II- 45 (quinze) dias para Mestrado e Doutorado. 

 
Art. 74 - O servidor afastado para cursar mestrado ou doutorado ficará lotado com a carga 
horária dos últimos 12 (doze) meses, não excedendo o limite de carga horária estabelecido 
nesta Lei. 
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Paragrafo único- Havendo oscilação na carga horária do servidor o cálculo será feito 
mediante a  media ponderada referente aos últimos doze meses.  

 
Art. 75 - Quando se tratar do afastamento de servidores ocupantes de cargo comissionado ou 
função gratificada, o mesmo deverá solicitar exoneração de referidos cargos, permanecendo 
com a carga horária referente ao seu cargo efetivo. 

 
Art. 76 - Não fará jus a licença para aprimoramento profissional, com ônus para a educação, o 
trabalhador que estiver: 
 

I- Em gozo de licença sem vencimento; 
II- Cedido para outras secretarias. 

 
 

CAPÍTULO I 
DA APOSENTADORIA 

 
Art. 77 - Os trabalhadores da Educação Básica serão aposentados em consonância com as 
determinações da legislação previdenciária. 

 
 

TÍTULO VII 
DA ESTRUTURA SALARIAL 

 
Art. 78 – A estrutura salarial dos Trabalhadores da Educação será definida nesta Lei, 
consoante Anexo IV. 

 
Art. 79 – A estrutura salarial é representada em seu sentido vertical e horizontal. 
 
§ 1º - No sentido vertical, estão dispostos os níveis salariais hierarquizados segundo o 
aperfeiçoamento profissional exigido para os cargos. 
  
§ 2° - No sentido horizontal estão dispostas as referências salariais através das quais  são 
valorizados o desempenho e o tempo de serviço do servidor. 
 

SEÇÃO I 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 
Art. 80 – O vencimento é a remuneração pecuniária mensal devida aos Trabalhadores da 
Educação, correspondente ao padrão do cargo fixado nesta Lei. 
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§ 1° - Os vencimentos dos cargos dos integrantes do quadro transitório e permanente dos 
Trabalhadores em Educação são os fixados no Anexo IV desta Lei. 
 
§ 2° - Os valores fixado no Anexo IV, referido no parágrafo anterior, correspondem a 200 
(duzentas) horas-aula para professor e 180 (cento e oitenta) horas-aula para Técnico em 
Educação e Técnico Especializado. 
 
Art. 81 - Os vencimentos dos Trabalhadores da Educação serão pagos até o 5° dia útil de cada 
mês e corrigidos anualmente na primeira quinzena de Janeiro. 
 
Art. 82 – Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens atribuídas ao 
Trabalhador da Educação pelo exercício do cargo público. 
 
Parágrafo único – As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter 
eventual não integram o salário base.  
 

CAPÍTULO I 
DAS VANTAGENS 

 
Art. 83 – Além do vencimento, o trabalhador da Educação poderá perceber as seguintes 
vantagens: 
 

I- Gratificações: 
II- Adicionais; 
III- Abonos. 

 
Parágrafo Único: Excetuando-se os casos expressamente previstos nesta Lei, o Trabalhador 
da Educação não poderá perceber a qualquer título ou forma de pagamento nenhuma outra 
vantagem financeira. 
 

SEÇÃO I 
DAS GRATIFICAÇÕES 

 
Art. 84 – O Trabalhador da Educação fará jus às seguintes gratificações: 
 

I- Pelo exercício da função docente para alunos com necessidades educativas 
especiais; 

II- Por atuação em área de difícil acesso; 
III- Pelo exercício de turmas Multisseriadas; 
IV- Pelo Suporte Pedagógico, Secretário Escolar, Supervisão itinerante, Direção e 

Vice-Direção, Professor Responsável; 
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V- Por capacitação em curso de Graduação; 
VI- Por desempenho de coordenações; 
VII- Por desempenho de Assessor Técnico; 
VIII- Pelo exercício de docência no Ensino Modular; 
IX- Pela Supervisão de campo no exercício de itinerância.  

 
§ 1° - As gratificações de que trata o inciso I, deste artigo será devido ao professor pelo 
exercício da docência para alunos com necessidades educativas especiais em razão de 10% 
(dez por cento) sobre o vencimento base do servidor no nível em que ele se encontra 
trabalhando; 
 
§ 2° - As gratificações de que trata o inciso II, deste artigo, será devida ao Trabalhador da 
Educação que se encontrar em efetivo exercício fora do sítio urbano calculado em 25 %, sobre 
o vencimento base do servidor no nível em que ele se encontra trabalhando e será concedida 
desde que comprovada a necessidade de deslocamento do servidor; 
 
§ 3° - As gratificações do que se trata o inciso III, deste artigo, será devida ao professor que se 
encontra na docência de classe Multisseriada com número a partir de 20 (vinte) alunos e será 
paga em razão de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base do servidor no nível em que 
ele se encontra trabalhando; 
 
§ 4° - As gratificações de que trata o Inciso IV, deste artigo, será devida aos profissionais 
titulares dos cargos de Gestor e Vice-Gestor das Unidades Escolares, Professor Responsável, 
Supervisão de campo itinerante e Secretário Escolar das escolas públicas Municipais 
calculadas sobre o vencimento base do servidor do nível em que ele se encontra de acordo 
com número de alunos nos seguintes percentuais: 
 

I- Professor Responsável - Destinados aos servidores que são responsáveis por 
Escolas conjuntas ou isoladas que funcionem em dois ou três turnos, com número 
de 100 a 250 alunos na proporção de 20% (vinte por cento); 

II- Gestor Escolar I - Destinados aos servidores que desempenham suas atividades 
em gestão escolar, conjuntas ou isoladas que funcionem em dois ou três turnos, 
com número de 251 a 350 alunos, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento); 

III- Gestor Escolar II - Destinados aos servidores que desempenham suas atividades 
em gestão escolar conjuntas ou isoladas que funcionem em dois ou três turnos, 
com número acima de 351  a 550 alunos, na proporção de 35% (trinta e cinco por 
cento); 

IV- Gestor Escolar III - Destinados aos servidores que desempenham suas atividades 
em gestão escolar conjuntas ou isoladas que funcionem em dois ou três turnos, 
com número acima de 551  a 1000 alunos, na proporção de 45% (quarenta e 
cinco por cento). 
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V- Gestor Escolar IV - Destinados aos servidores que desempenham suas atividades 
em gestão escolar conjuntas, ou isoladas que funcionem em dois ou três turnos, 
com número à partir de 1000  alunos, na proporção de 50% (cinqüenta por 
cento). 

 
§ 5º- A gratificação do secretario escolar terá o percentual correspondente a do gestor escolar, 
levando em consideração suas respectivas tipologias. 
 
§ 6°- A gratificação de que trata o inciso V, deste artigo, será devido ao Trabalhador da 
Educação com o ensino médio, calculada sobre o salário base na jornada de 20 horas 
semanais, no percentual de 20% (vinte por cento), enquanto estiver efetivamente freqüentando 
curso superior de Licenciatura Plena devendo o mesmo comprovar semestralmente junto a 
Secretaria Municipal de Educação com declaração da entidade de estudo. 
 
§ 7° - A gratificação por exercício de coordenação será concedida ao Profissional do 
Magistério designado para coordenar as atividades técnicas pedagógicas em Unidades 
Escolares e corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento base do servidor; 
 
§ 8° - A gratificação pelo exercício de docência no sistema Modular de Ensino será devida 
aos professores e farão jus a 30 % (trinta por cento) de seus vencimentos básico. 

 
§ 9° - A gratificação pelo exercício da Supervisão de campo itinerante, em escolas da Zona 
Rural, corresponderá a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor. 
 
§ 10º - As gratificações não serão cumulativas. 

 
 

SEÇÃO II 
DOS ADICIONAIS 

 
Art. 85 –  Aos servidores serão concedidos os seguintes adicionais: 
 

I- Pelo exercício do trabalho em condições penosas insalubres ou perigosas; 
II- Por tempo de serviço; 
III- Pelo serviço noturno; 
IV- Regime de dedicação exclusiva. 
V- Adicional de Gestão de Escola Pólo. 

 
Art. 86 – O adicional de exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será pago 
em razão da exposição do servidor conforme a análises de junta médica, no percentual de 40, 
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20 e 10 sobre o salário mínimo, para os graus classificados em máximo, médio e mínimo, 
respectivamente. 
 
Parágrafo Único - O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade cessará 
com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum 
fundamento. 
 
Art. 87 – O adicional por tempo de serviço será devido à razão de 3% (três por cento) a cada 
três anos de serviço prestado no cargo efetivo, observado o limite de 35 % (trinta e cinco por 
cento) incidente exclusivamente sobre o vencimento base do servidor, ainda que este esteja 
em cargo comissionado. 
 
Parágrafo Único - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar os três 
anos de efetivo exercício no cargo, independente de solicitação. 
 
Art. 88 – Ao servidor submetido ao trabalho noturno, será pago adicional noturno a partir das 
22:30 (vinte e duas horas e trinta minutos), correspondendo ao percentual de 20% (vinte por 
cento) calculado sobre o vencimento base do cargo em que o servidor se encontrar. 
  
Art. 89 – Descanso Semanal Remunerado (DSR) - Devido ao servidor lotado em turno de 
revezamento submetido ao trabalho aos domingos e feriados, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do valor da hora trabalhada. 
 
Art. 90 –  O servidor lotado em regime de dedicação exclusiva fará jus ao percentual de 30% 
(trinta por cento) na função de Assessoramento Técnico-Pedagógico; 
 
§ 1°- para efeito dessa Lei entende-se por assessoramento Técnico-Pedagógico as funções de 
Coordenação de Projetos ou Programas. 
 
Art. 91 –  O Gestor de Escola Pólo, responsável pela certificação das escolas nucleadas  
perceberá à título de gratificação 10% (dez por cento), calculado sobre seu salário básico. 
  

SEÇÃO III 
DO ABONO SALARIAL 

 
Art. 92 –  Fica o Chefe do Poder Executivo obrigado a pagar ABONO por centro de custo, 
em valores proporcionais ao vencimento ou salário dos trabalhadores, desde que estejam em 
efetivo exercício na Educação Pública Municipal sempre que o dispêndio com o vencimento 
salários, gratificações e os encargos sociais, não atingirem a aplicação mínima de 60% 
(sessenta por cento) do recurso proveniente do FUNDEB. 
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Parágrafo único - O Chefe do Poder Executivo juntamente com o Senhor Secretário de 
Educação, estabelecerão data para o pagamento do abono salarial. 
 

TÍTULO VIII 
DA ESTRUTURA DA CARREIRA  

 
CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
 

Art. 93 – A carreira dos trabalhadores em educação pública municipal é integrada pelas 
categorias funcionais: do Magistério, Especialista em Educação, Apoio Administrativo 
Educacional, Técnico Especializado e Grupo de Apoio Operacional Funcional. 
 

 
SUBSEÇÃO II 

DAS CLASSES E DOS NÍVEIS 
 

Art. 94 – Os níveis do cargo de professor são cinco:  
 

I- Nível –E- formação de nível médio, na modalidade normal ou magistério; 
II- Nível-1- integrada pelos professores com formação em curso superior de 

Licenciatura Plena em área específica ou Pedagogia; 
III- Nível-2- Formação e nível de pós- graduação, em cursos na área de educação 

ou áreas correlatas, com duração mínima de trezentos e sessenta horas; 
IV- Nível-3 - Formação e nível de Mestrado, na área da Educação ou áreas 

correlatas; 
V- Nível-4 - Formação e nível de Doutorado, na área da Educação ou áreas 

correlatas.  
 

Parágrafo Único – Os professores integrantes do cargo de nível E (Especial) pertencem ao 
Quadro Transitório de Trabalhadores da Educação. 

 
Art. 95 – O cargo de apoio administrativo educacional estrutura-se em dois níveis: 
 

I- Nível I – Portador de titulação em nível médio na modalidade normal ou 
técnico em Magistério; 

II- Nível II – Portador da graduação superior em Licenciatura na área da 
Educação; 

 
Art. 96- O cargo de Secretário Escolar estrutura-se em dois níveis: 
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I- Nível I - Formação mínima do Ensino Médio-Técnico em Secretariado 
Escolar; 

II- Nível II – Graduação em Secretariado Escolar ou Pedagogia; 
 

Art. 97 - Os níveis dos cargos do grupo operacional são quatro: 
 

I- Nível I – Ocupado por funcionário do grupo operacional de serviços diversos 
do sistema de ensino, com escolaridade compatível ao ensino Fundamental 
Incompleto; 

II- Nível II – Ocupado por funcionário do grupo operacional de serviços 
diversos do sistema de ensino com escolaridade compatível ao ensino 
Fundamental Completo; 

III- Nível III – Ocupado por funcionário do grupo operacional de serviços 
diversos do sistema de ensino com escolaridade compatível ao ensino Médio; 

IV- Nível IV – Ocupado por funcionário do grupo operacional de serviços 
diversos do sistema de ensino com escolaridade compatível ao ensino 
Superior exigível para o cargo. 

 
Art. 98 - O cargo de Nutricionista estrutura-se em I (um) nível:  
 

I- Nível 1 – Portador do Diploma do curso de Nutrição. 
 

Art. 99- Os servidores da educação estáveis, serão enquadrados nas classes A, B, C, D, E, F, 
G, e H da carreira, no nível de habilitação que lhes corresponder de 03(três) em 03 (três) anos, 
na proporção de 5%(cinco por cento) num total de 35%(trinta e cinco por cento). 
 

CAPITULO II 
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 
Art. 99 – Progressão é a elevação funcional de nível ou classe dos trabalhadores efetivos da 
Educação, dentro de seu respectivo cargo, obedecidos os critérios de tempo de serviço, grau 
de formação e desempenho profissional. 
 
Parágrafo Único – A progressão dar-se-á através de elevação horizontal e vertical. 
 
Art. 100 – Através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal será constituída Comissão 
Permanente destinada a promover a avaliação dos professores que houverem cumprido o 
período intersticial a fim de promover a progressão funcional, tanto no sentido vertical quanto 
no sentido horizontal. 
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Art. 101– Não obterá a progressão vertical ou horizontal o integrante do Grupo dos 
Trabalhadores da Educação Básica que estiver em estágio probatório ou em afastamento cujo 
período não seja considerado de efetivo exercício. 
 
 Parágrafo Único – Será considerado como critério para a progressão funcional, o tempo de 
serviço e a avaliação de desempenho do servidor, atentando-se aos seguintes parâmetros: 
assiduidade, pontualidade e desempenho profissional. 
 

SEÇÃO I 
DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

 
Art. 102 – A progressão horizontal pelo critério de merecimento, dar-se-à a cada 03 (três) 
anos, com a passagem dos trabalhadores da educação, de uma das classes para outra 
imediatamente subseqüente, desde que atendidos os seguintes critérios: 
 

I- Não somar no interstício de 01(um) ano, 03(três) ou mais penalidades de 
advertência; 

II- Não sofrer no interstício de 01(um) ano, pena de suspensão disciplinar; 
III- Não completar mais de 05(cinco) faltas injustificadas consecutivas ou mais de 

10(dez) faltas injustificadas intercaladas, ao serviço, no referido interstício; 
IV- Não infringir disposição de lei que expressamente culminem os efeitos da 

interrupção e ou suspensão da contagem do tempo de serviço; 
V- Ter completado 03(três) anos de efetivo exercício na classe em que se encontra 

para fazer jus à primeira progressão; 
§ 1º- A pontuação para promoção será determinada pela média ponderada dos 4(quatro) 
fatores que se refere os Incisos deste artigo, tomando-se: 
 

a) A média aritmética das avaliações, com peso 4,0(quatro); 
b) A pontuação da qualificação, com peso 2,0(dois); 
c) A avaliação de conhecimentos, com peso 2,0(dois); 
d) O tempo do exercício em docência, com peso 2,0(dois). 

 
Art. 103 – Suspendem a contagem de tempo de exercício do cargo  ou função para fins de 
progressão: 
 

I- As licenças e afastamento quando gozados sem direito a remuneração; 
II- As hipóteses expressamente excludentes quando determinadas em Lei. 

 
Art. 104 – A mudança de classe acarretará acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada três 
anos sobre o vencimento básico do servidor. 
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Art. 105 – Não será contabilizado o tempo de exercício no cargo ou função para fins de 
progressão: 
 
 I – As licenças e afastamentos quando gozados sem direito à remuneração; 
 II – As hipóteses expressamente excludentes quando determinadas em Lei. 
 

SEÇÃO II 
DA PROGRESSÃO VERTICAL 

 
Art. 106 – Progressão vertical é a passagem dos servidores da docência na Educação Básica 
de um nível para outro, dentro da sua área de atuação, respeitadas as qualificações, habilitação 
e desempenho profissional, após o período de estágio probatório. 
 
Parágrafo Único – A Mudança de nível fora da área de atuação só será permitida quando 
comprovado o exercício de três anos consecutivos de atuação em outra área ou através de 
novo concurso público. 
 
Art. 107 - Para efeito de comprovação de escolaridade será exigido diploma e/ou certidão de 
habilitação específica para o novo nível.  
  
Art. 108 – A progressão vertical será feita mediante requerimento do servidor, avaliado por 
comissão especifica, e passará a vigorar no exercício seguinte ao requerimento. 
 
Art. 109 – O prazo para recurso será de 30 (trinta) dias a contar da publicação do ato que não 
reconhecer a progressão. 
 
Art. 110 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para esse fim. 
 

       SEÇÃO III 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
Art. 111 – Ao ingressar na carreira o servidor cumprirá estágio probatório pelo período de 03 
(três) anos, de acordo com a exigência imposta pela Constituição Federal Brasileira. 
 
§ 1º - Durante o estágio probatório, o servidor será acompanhado pela equipe de suporte 
pedagógico da unidade escolar e/ou da Secretaria Municipal de Educação, que proporcionará 
a sua integração e favorecerá o desempenho das atribuições do cargo. 
 
§ 2º - Cabe a Secretaria Municipal de Educação garantir os meios necessários para o 
acompanhamento, avaliação do desempenho do servidor em estágio probatório. 
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SEÇÃO IV 
SUBSEÇÃO II 

DA REMUNERAÇÃO PELA CONVOCAÇÃO 
EM REGIME SUPLEMENTAR 

 
Art. 112 – A convocação em regime suplementar será remunerada proporcionalmente ao 
número de horas trabalhadas junto com a jornada de trabalho do titular de cargo de professor. 

 
SEÇÃO V 

DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA 
 

Art. 113– É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
dos Trabalhadores em Educação Pública Municipal, com a finalidade de orientar sua 
implantação e operacionalização. 
 
§ - 1º– A Comissão de Gestão será presidida pelo titular da Secretaria Municipal de Educação 
e integrada por representantes das Secretarias Municipais de Administração, Assessoria 
Jurídica da Prefeitura Municipal de Trairão e paritariamente, de entidade representativa dos 
Trabalhadores em Educação Publica Municipal, Conselho Municipal de Educação e Conselho 
do FUNDEB. 
 
§ - 2º - A Comissão de Gestão será composta por um titular e um suplente. 
 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 
SEÇÃO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 114 - Os atuais integrantes dos Trabalhadores em Educação Publica Municipal, estáveis 
e habilitados serão regidos pelo novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 
Trabalhadores em Educação Pública, mediante enquadramento, obedecidos os critérios 
estabelecidos nesta Lei, respeitando os direitos adquiridos. 
 
Parágrafo Único - Os que não preencherem os requisitos exigidos terão assegurados os 
direitos da situação em que foram admitidos, passando para o Quadro Transitório em 
extinção. 
 
Art. 115 – Os servidores que se encontrarem, à época de implantação do Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública Municipal, em licença para 
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tratar de interesse particular, serão enquadrados por ocasião do retorno às funções de seu 
cargo, desde que atendam os requisitos exigidos. 
 
Art. 116 – Os Trabalhadores em Educação Pública Municipal, que se encontram à disposição 
de outros órgãos, sem ônus, não serão enquadrados nos termos desta lei, salvo no retorno para 
o efetivo exercício das suas funções. 
 
Art. 117 – O servidor que, ao ser enquadrado, sentir-se prejudicado poderá requerer 
reavaliação junto à Secretaria Municipal de Educação no prazo de 30 (trinta) dias após a 
divulgação do resultado do enquadramento. 
 

 
SEÇÃO II 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
 

Art. 118 – Os Trabalhadores em Educação Publica Municipal, estáveis, serão enquadrados 
nas classes A, B, C, D, E, F, G e H, da carreira, no nível de habilitação que lhes corresponder, 
sendo que cada classe representa 03(três) anos e corresponde a um acréscimo de 5% (cinco 
por cento) obedecendo um limite máximo de 35%(trinta e cinco por cento)  das classes das 
outras categorias. 
  

SEÇÃO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 119 – Realizado o primeiro provimento do Plano de Carreira, conforme o disposto nesta 
lei, os candidatos aprovados em concurso publico para os cargos dispostos no Quadro dos 
Trabalhadores em Educação Publica Municipal serão nomeados observando o número de 
vagas disposto no respectivo edital. 
 
Art. 120 – São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos: 
 

a) ANEXO I – Estruturação dos cargos de provimento efetivo do grupo ocupacional dos     
trabalhadores em educação básica; 
b) ANEXO II – Matriz de vencimento em coeficiente dos profissionais do magistério; 
c) ANEXO III – Matriz de vencimento em coeficiente do Grupo Ocupacional 

Administrativo e Operacional; 
d) ANEXO IV – Tabela de Referência Salarial – Grupo Ocupacional: Magistério – 

Categoria Funcional: Professor; 
e) ANEXO V - Funções Gratificadas; 
f) ANEXO VI – Adicionais e Gratificação por desempenho de Docência; 
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g) ANEXO VII -  Matriz de vencimento + ATS Em Coeficiente; 
h) ANEXO VIII – Estrutura dos cargos de provimento efetivo - Grupo Educacional: 

Trabalhadores da Educação Básica  
i) ANEXO IX - Descrição dos cargos permanente do Magistério –Quantitativo de 

Cargos; 
j) ANEXO X -  Descrição dos cargos permanente do Grupo Ocupacional Administrativo 

e Operacional – Quantitativo de Cargos; 
k) ANEXO XI  -  Descrição dos cargos permanente do quadro do magistério  

  
Art. 121 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento. 
 
Art.122 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Lei Municipal n° 131/2006 e suas alterações. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRÃO, EM 10 DE JANEIRO DE 
2012. 
 

DANILO VIDAL DE MIRANDA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

 
ESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  

 
GRUPO OCUPACIONAL DOS TRABLHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Nº DE 

ORDEM 
  

NÍVEL 
 

HABILITAÇÃO 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO CARGO 
1.   

Professor Pedagógico-E 
 
I 

2º Grau do Magistério ou 
Normal 

Educação Infantil e Ensino  
Fundamental Menor 

2.   
Professor Pedagógico-1 

 
II 

 
Licenciatura Plena 

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio 

3.   
Professor Pedagógico-2 

 
III 

Licenciatura Plena com 
especialização na área 

Educação Infantil, 
Fundamental e Médio 

4.   
Professor Pedagógico-3 

 
IV 

Licenciatura Plena com 
mestrado na área 

Educação Infantil, 
Fundamental e Médio 

5.   
Professor Pedagógico-4 

 
V 

Licenciatura Plena com 
doutorado na área 

Educação Infantil, 
Fundamental e Médio 

6.   
 
 

Gestor Escolar 

 
 
 
 
 
 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia c/habilitação em 
Adm. Escolar em nível de 

graduação ou 
especialização. 

Unidade de Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio 

7.   
 

Técnico Educacional 

 Licenciatura plena em 
pedagogia c/habilitação em 

orientação e supervisão 
educacional em nível de 

graduação ou 
especialização 

Unidade de Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio 

8.   
 

Secretário Escolar 

 Graduação em pedagogia 
c/habilitação em Adm. 

Escolar a nível de 
graduação ou 

especialização. 

Unidade de Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio 

9.   
 

Auxiliar Administrativo 

  
 

Nível Médio 

Unidades de ensino e 
departamentos da Secretaria 

de educação 
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10.   
Assistente  

Administrativo 

  
Nível Médio 

Unidades de Ensino e 
departamentos da Secretaria 

de educação 
11.   

Almoxarife 
  

Nível Médio 
Departamentos da  Secretaria 

Municipal de Educação - 
Almoxarifado 

12.   
Auxiliar de Serviços 

Gerais 

  
Nível Fundamental 

Incompleto 

Unidades  de Ensino e 
Departamentos da Secretaria 

Municipal de Educação 
13.   

Auxiliar de Obras e 
Instalações 

  
Nível Fundamental 

Incompleto 

Unidades de Ensino e 
Departamentos da Secretaria 

Municipal de Educação 
14.   

Merendeira Escolar 
 Nível Fundamental - anos 

iniciais completo 
 

Unidades de Ensino 
15.   

Assistente de Biblioteca 
  

Nível Médio 
Unidades  de Ensino e 

Departamentos da Secretaria 
Municipal de Educação 

16.   
Vigia de Patrimônio 

Educacional 

  
Nível Fundamental 

Unidades  de Ensino e 
Departamentos da Secretaria 

Municipal de Educação. 
 

17.   
 

Psicopedagogo; 

 Licenciatura Plena em 
Pedagogia com graduação 

em psicologia, ou 
especialização em 
psicopedagogia. 

Unidades  de Ensino e 
Departamentos da Secretaria 

Municipal de Educação. 
 

18.  Fonoaudiólogo 
Educacional 

 Curso de Fonoaudiologia  
com Registro no respectivo 

conselho da Categoria 

Unidades  de Ensino e 
Departamentos da Secretaria 

Municipal de Educação. 
19.  Motorista de Veículos 

leves educacional; 
 Nível Médio Unidades de Ensino e 

Departamentos da Secretaria 
Municipal de Educação. 

20.  Bibliotecário;  Nível Médio Unidades  de Ensino 

21.  Nutricionista  Graduação em Nutrição Unidades de Ensino e 
Departamentos da Secretaria 

Municipal de Educação. 
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ANEXO II 

 
 

MATRIZ DE VENCIMENTO 
EM COEFICIENTE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

 
 
 
 
 

CARGO NÍVEIS CLASSES 
 
 

Profissionais do 
Magistério 

A B C D E F G H 
E 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 
1 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 
2 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 
3 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 
4 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 
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ANEXO III 
 
 
 

MATRIZ DE VENCIMENTO 
EM COEFICIENTE DO GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO E 

OPERACIONAL 
 
 
 
 

CARGO NÍVEIS CLASSES 
 

Grupo 
Ocupacional 

Administrativo e 
Operacional 

A B C D E F G H 
1 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 
2 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 
3 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 
4 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
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ANEXO IV 
 

 
 

TABELA DE REFERÊNCIA SALARIAL 
 

GRUPO OCUPACIONAL:  MAGISTÉRIO  
CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSOR 

 
 
 

                                                                                        Jornada: 20h semanais (100 h mensais) 

  NÍVEL
CLASSES / R$ 

    A    B    C    D     E      F    G     H 

Professor 

   E     640,41     672,43    704,45    736,47    768,49    800,51    832,53     864,55 

   1    960,62  1.008,65 1.056,68 1.104,71 1.152,74 1.200,77 1.248,80  1.296,83 

   2 1.088,69 1.143,13 1.197,57 1.252,00 1.306,44 1.360,87 1.415,31  1.469,74 

   3 1.184,75 1.243,98 1.303,22 1.199,75 1.421,70 1.480,93 1.540,17 1.599,41 

   4 1.280,82 1.344,86 1.408,90 1.472,94 1.536,98 1.601,02 1.665,06 1.729,10 

 
 
 
                                                                                      Jornada: 40h semanais (200 h mensais) 

CARGO NÍVEL
CLASSES / R$ 

    A    B    C    D     E      F    G     H 

Professor 

   E  1.280,82 1.344,86 1.408,90 1.472,94 1.536,98 1.601,02 1.665,06 1.729,10 

   1 1.921,26 2.017,32 2.113,38 2.209,44 2.305,51 2.401,57 2.497,63 2.593,70 

   2 2.177,38 2.286,24 2.395,11 2.503,98 2.612,85 2.721,72 2.202,38 2.939,46 

   3 2.369,50 2.487,97 2.606,45 2.724,92 2.843,40 2.961,87 3.080,35 3.198,82 

   4 2.561,64 2.689,72 2.817,80 2.945,00 3.073,96 3.202,05 3.330,13 3.458,21 
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GRUPO OCUPACIONAL: DO MAGISTÉRIO 
CATEGORIA FUNCIONAL: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 

CARGO: PSICOPEDAGOGO/TECNICO EM EDUCAÇÃO 
 
 

                                                    Jornada: 36 horas semanais (180 horas mensais) 

CARGO NÍVEIS 
SALÁRIO BASE  

(R$) 

Técnico em 
Educação 

1 1.537,01 

2                                                     1.767,56 

 
 
OBS: o vencimento salarial do Técnico Educacional será proporcional aos profissionais 
do Grupo do Magistério nos seus respectivos níveis. 
 
 
 
 

GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL  
CATEGORIA FUNCIONAL APOIO E ADMINISTRATIVO 

CARGO 
SECRETÁRIO ESCOLAR 

 
 

                                                    Jornada: 40 horas semanais (200 horas mensais)  

CARGO NÍVEIS 
CLASSES  

A B C D E F G H 

Secretário 
Escolar 

1 600,00 630,00 660,00 690,00 720,00 750,00 780,00 810,00 

2 900,00 945,00 990,00 1.035,00 1.080,00 1.125,00 1.170,00 1.215,00 
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GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL 
CATEGORIA FUNCIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO 

CARGO 
NUTRICIONISTA 

 

Jornada: 180 horas mensais 

CARGO NÍVEIS 
CLASSES  

A B C D E F G H 

Nutricionista 1 1.914,45 2.010,17 2.105,89 2.201,61 2.297,34 2.393,06 2.488,78 2.584,50 

 
 

GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONA 
CATEGORIA FUNCIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO 

CARGOS 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 

Jornada: 180 horas mensais 

Cargo Níveis 
CLASSES  

A B C D E F G H 
Apoio 

Administrativo 
educacional 

1 568,35 596,76 625,18 653,60 682,02 710,43 738,85 767,27 

2 852,52 895,14 937,77 980,39 1.023,02 1.065,65 1.108,27 1.150,90 
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GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL 
CATEGORIA FUNCIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO 

CARGOS:  
ALMOXARIFE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE OBRAS E 

INSTALAÇÕES, MERENDEIRA ESCOLAR, BIBLIOTECÁRIO, ASSISTENTE DE 
BIBLIOTECA, VIGIA DE SEGURANÇA DE PATRIMÔNIO EDUCACIONAL, 

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES.  
 

 
 
 
 Jornada:180 horas mensais 

CARGO NÍVEIS 
CLASSES  

A B C D E F G H 

      Grupo 
Ocupacional 
Operacional 

1 545,00 572,25 599,50 626,75 654,00 681,25 708,50 735,75 

2 599,50 629,47 659,45 689,42 719,40 749,37 779,35 809,32 

3 708,00 743,40 778,80 814,20 849,60 885,00 920,40 955,00 

4 1.035,50 1.087,27 1.139,05 1.190,82 1.242,60 1.294,37 1.346,15 1.397,92 
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          ANEXO V 
FUNÇÕES GRATIFICADAS  

                                                    
FUNÇÃO TIPOLOGIAPERCENTUALBASE DE CÁLCULO VALOR MONETÁRIO

    Professor Responsável            20 % 
Vencimento básico 
      da carreira 

        R$ 256,16 

               Gestor 

       I 
      II 
      III 
      IV 

          25 % 
          35 % 
          45% 
          50 % 

Vencimento básico 
      da carreira 

        R$ 320,21 
        R$ 448,29 
        R$ 576,37 
        R$ 640,42 

        Gestor de Escola 
                  Pólo 

 

          10 % 
          10 % 
          10 % 
          10 % 

 

        Acréscimo à 
      Gratificação da 
direção correspondente 

        R$ 352,23 
        R$ 493,11 
        R$ 634,00 
        R$ 704.46 

            Vice- Gestor  
          80 % 

 
 

      Gratificação da 
direção correspondente e

        R$ 256,16 
        R$ 358,63 
        R$ 461,90 
        R$ 512,33 

      Educação Especial            10 % 
Vencimento básico 
        da carreira 

        R$ 128,08 
 

     Professor de Turmas 
          Multisseriadas 

           10 % 
Vencimento básico 
        da carreira 

        R$ 128,08 

          Coordenação 
           Pedagógica 

            50 % 
Vencimento básico 
          da carreira 

        R$ 640,42 

       Coordenação de 
      Educação Especial 

            50 % 
Vencimento básico 
         da carreira 

        R$ 640,42 

        Coordenação de 
Pesquisas e Estatísticas 

           30% 
Vencimento básico 
        da carreira 

         R$ 384,25 

       Coordenação do 
              PENAT 
        (Base 568,35) 

           40% 
Vencimento básico 
         da carreira 

         R$ 227,34 
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        Coordenação do 
     EJA (Ed. de Jovens 
            e Adultos) 

           40 % 
Vencimento básico 
         da carreira 

         R$ 512,33 

       Coordenação do 
              PENAE 

           40% 
Vencimento básico 
        da carreira 

         R$ 512.33 

       Coordenação de 
    Educação do Ensino 
                Infantil 

           40% 
Vencimento básico 
         da carreira 

         R$ 512,33 

       Coordenação de 
    Educação do Ensino 
         Fundamental 

           40% 
Vencimento básico 
       da carreira 

         R$ 512,33 

       Coordenação de 
    Projetos Educacionais 

           40% 
Vencimento básico 
        da carreira 

         R$ 512,33 

     Secretário Escolar 
      (Base R$ 600,00) 

       I 
      II 
     III 
     IV 

          25 % 
          35 % 
          45% 
          50% 

Vencimento básico 
        da carreira 

         R$ 150,00 
         R$ 210,00 
         R$ 270,00 
         R$ 300,00 

Capacitação em curso 
         De graduação 

           20% 
Vencimento básico 
        da carreira 

         R$ 256.16 

       Assessoria Técnica           40% 
Vencimento básico 
         da carreira 

         R$ 512.33 

     Professor de Ensino 
             Modular 

          30% 
Vencimento básico 
         da carreira 

         R$ 384,25 

      Supervisão de campo 
             Itinerante 

        35% 
Vencimento básico 
        da carreira 

          R$ 448,29 
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OBS: As variações registradas no atendimento dos critérios de tipificação das escolas (nº de 
alunos), apurados semestralmente, implicarão na correção da gratificação de Gestor, Vice-
Gestor e Responsável por unidade escola. 
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ANEXO VI 

ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DE DOCÊNCIA  
 
 
 
 
 
 

FUNÇÃO TIPOLOGIA PERCENTUAL BASE DE CÁLCULO VALOR 
MONETÁRIO 

 
Adicional de 

tempo de 
serviço 

 

 
 

----- 

 
5% (a cada 

05 anos) 

 
Vencimento 

Básico da carreira 

 
Variável de acordo 

com o tempo de 
serviço 

 
Adicional de  
Dedicação 
Exclusiva 

 

 
 

----- 

 
 

50% 

 
Vencimento 

Básico da carreira 40h/sem R$ 640,42 

  Adicional de       
Interiorização 

        -----           25 % 
                    Vencimento 
               Básico da carreira 

          R$ 320,21 
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ANEXO VII 
MATRIZ DE VENCIMENTO + ATS EM COEFICIENTE 

 
 
 

 

            
Cargo Nível Classes V. Pr./ ATS 1 2 3 4 5 6 7  

PR
O

FE
SS

O
R

 

M
É

D
IO

 

A 1,00 1,0500 1,1000 1,1500 1,2000 1,2500 1,3000 1,3500  
B 1,05 1,1025 1,1550 1,2075 1,2600 1,3125 1,3650 1,4175  
C 1,10 1,1550 1,2100 1,2650 1,3200 1,3750 1,4300 1,4850  
D 1,15 1,2075 1,2650 1,3225 1,3800 1,4375 1,4950 1,5525  
E 1,20 1,2600 1,3200 1,3800 1,4400 1,5000 1,5600 1,6200  
F 1,25 1,3125 1,3750 1,4375 1,5000 1,5625 1,6250 1,6875  
G 1,30 1,3650 1,4300 1,4950 1,5600 1,6250 1,6900 1,7550  
H 1,35 1,4175 1,4850 1,5525 1,6200 1,6875 1,7550 1,8225  

SU
PE

R
IO

R
 

A 1,50 1,5750 1,6500 1,7250 1,8000 1,8750 1,9500 2,0250  
B 1,55 1,6275 1,7050 1,7825 1,8600 1,9375 2,0150 2,0925  
C 1,60 1,6800 1,7600 1,8400 1,9200 2,0000 2,0800 2,1600  
D 1,65 1,7325 1,8150 1,8975 1,9800 2,0625 2,1450 2,2275  
E 1,70 1,7850 1,8700 1,9550 2,0400 2,1250 2,2100 2,2950  
F 1,75 1,8375 1,9250 2,0125 2,1000 2,1875 2,2750 2,3625  
G 1,80 1,8900 1,9800 2,0700 2,1600 2,2500 2,3400 2,4300  
H 1,85 1,9425 2,0350 2,1275 2,2200 2,3125 2,4050 2,4975  

PÓ
S-G

R
A

D
U

A
D

O
 

A 1,70 1,7850 1,8700 1,9550 2,0400 2,1250 2,2100 2,2950  
B 1,75 1,8375 1,9250 2,0125 2,1000 2,1875 2,2750 2,3625  
C 1,80 1,8900 1,9800 2,0700 2,1600 2,2500 2,3400 2,4300  
D 1,85 1,9425 2,0350 2,1275 2,2200 2,3125 2,4050 2,4975  
E 1,90 1,9950 2,0900 2,1850 2,2800 2,3750 2,4700 2,5650  
F 1,95 2,0475 2,1450 2,2425 2,3400 2,4375 2,5350 2,6325  
G 2,00 2,1000 2,2000 2,3000 2,4000 2,5000 2,6000 2,7000  
H 2,05 2,1525 2,2550 2,3575 2,4600 2,5625 2,6650 2,7675  

M
E

ST
R

A
D

O
 

A 1,85 1,9425 2,0350 2,1275 2,2200 2,3125 2,4050 2,4975  
B 1,90 1,9950 2,0900 2,1850 2,2800 2,3750 2,4700 2,5650  
C 1,95 2,0475 2,1450 2,2425 2,3400 2,4375 2,5350 2,6325  
D 2,00 2,1000 2,2000 2,3000 2,4000 2,5000 2,6000 2,700  
E 1,05 1,1025 1,1550 1,2075 1,2600 1,3125 1,3650 1,4175  
F 2,10 2,2050 2,3100 2,4150 2,5200 2,6250 2,7300 2,8350  
G 2,15 2,2575 2,3650 2,4725 2,5800 2,6875 2,7950 2,9025  
H 2,20 2,3100 2,4200 2,5300 2,6400 2,7500 2,8600 2,9700  

D
O

U
T

O
R

A
D

O
 

A 2,00 2,1000 2,2000 2,3000 2,4000 2,5000 2,6000 2,7000  
B 2,05 2,1525 2,2550 2,3575 2,4600 2,5625 2,6650 2,7675  
C 2,10 2,2050 2,3100 2,4150 2,5200 2,6250 2,7300 2,8350  
D 2,15 2,2575 2,3650 2,4725 2,5800 2,6875 2,7950 2,9025  
E 2,20 2,3100 2,4200 2,5300 2,6400 2,7500 2,8600 2,9700  
F 2,25 2,3625 2,4750 2,5875 2,7000 2,8125 2,9250 3,0375  
G 2,30 2,4150 2,5300 2,6450 2,7600 2,8750 2,9900 3,1050  
H 2,35 2,4675 2,5850 2,7025 2,8200 2,9375 3,0550 3,1725  
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ANEXO VIII 
 

ESTRUTURA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - GRUPO 
EDUCACIONAL: TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

CARGO HABILITAÇÃO ARÉA DE ATUAÇÃO 
PROFESSOR-E 

 
 

ENSINO MÉDIO 
MODALIDADE 

NORMAL/MAGISTÉRIO 

EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º 
AO 5º  ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
PROFESSOR-1 

 
 

LICENCIATURA PLENA EDUCAÇÃO INFANTIL 
ENSINO FUNDAMENTAL E 

ENSINO MÉDIO 
PROFESSOR-2 

 
 

PÓS-GRADUAÇÃO UNIDADE DE ENSINO 
INFANTIL, ENSINO 

FUNDAMENTAL, ENSINO 
MÉDIO. 

ASSISTENTE DE 
BIBLIOTECA 

NÍVEL MÉDIO 
 

BIBLIOTECA DE ESCOLAS 
E BIBLIOTECA 
MUNICIPAL. 

FONOAUDIÓLOGO CURSO FONOAUDIÓLOGO COM 
REGISTRO RESPECTIVO CONSELHO 

DA CATEGORIA 

UNIDADES DE ENSINO, 
DEPARTAMENTOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

NÍVEL MÉDIO 
 

 

UNIDADES DE ENSINO, 
DEPARTAMENTOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 

SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

NÍVEL MÉDIO NORMAL OU 
HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO 

UNIDADES DE ENSINO, 
DEPARTAMENTOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

NÍVEL FUNDAMENTAL UNIDADES DE ENSINO, 
DEPARTAMENTOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 

           MOTORISTA 
DE 

VEÍCULOS LEVES 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

UNIDADES DE ENSINO, 
DEPARTAMENTOS DA 
SECRETARIA MUN. DE 

EDUCAÇÃO. 
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VIGIA DE 
PATRIMÔNIO 

EDUCACIONAL 

NÍVEL FUNDAMENTAL UNIDADES DE ENSINO, 
DEPARTAMENTOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 
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ANEXO IX 
 QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO -  

QUANTITATIVO DE CARGOS 
 
CARGOS QUANTIDADE 
Professor Pedagógico (Magistério) 150 
Professor Graduado I 150 
Professor Graduado II 100 
Professor Graduado III 10 
Professor Graduado IV 05 
Gestor Escolar (Diretor) 15 
Vice Gestor (Vice Diretor) 15 
Supervisor 15 
Orientador 15 
Psicopedagogo 02 
Professor de Matemática 15 
Professor de Língua Portuguesa 15 
Professor de Ciências 15 
Professor de História 15 
Professor de Geografia 15 
Professor de Língua Inglesa 15 
Professor de Educação Especial 15 
Professor de Artes 15 
Professor de Educação Ambiental 15 
Professor de Música 05 
TOTAL DE CARGOS 617 
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ANEXO X 

QUADRO PERMANENTE DO GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO E 
OPERACIONAL- QUANTITATIVO DE CARGOS 

 
CARGOS QUANTIDADE 
Secretário Escolar 15 
Assistente Administrativo 50 
Auxiliar Administrativo 50 
Auxiliar de Serviços Gerais 150 
Vigia de Patrimônio Educacional 50 
Merendeira 50 
Almoxarife 05 
Auxiliar de Obras e Instalações 05 
Assistente de Biblioteca 10 
Bibliotecário 10 
Motorista de Veículos Leves 05 
Nutricionista 02 
Fonoaudiólogo 02 
TOTAL DE CARGOS 404 
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ANEXO XI 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS PERMANENTE 
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

 
1. Gestor Escolar 

 
I- Desempenhar as funções de natureza pedagógicas e administrativas, promovendo a 

articulação escola- comunidade; 
II- Administrar e executar o calendário escolar; 
III- Elaborar o planejamento geral da unidade escolar, inclusive o planejamento da 

proposta pedagógica; 
IV- Promover a política Educacional que implique no perfeito entrosamento entre os 

corpos docentes, discentes, técnico pedagógico e administrativo; 
V- Informar o servidor da notificação ao dirigente máximo da Secretaria de Educação 

do município, da necessidade de apurar o descumprimento dos deveres funcionais, 
inclusive o não cumprimento regular da jornada obrigatória de trabalho e tomar a 
ciência dos faltosos ou juntar aos autos de declaração de duas ou mais testemunhas 
no caso de recusa do servidor de receber a informação e da ciência; 

VI- Comunicar a Secretaria de Educação a necessidade de professores ou existência de 
excedentes por área e disciplina; 

VII- Manter o fluxo de informações atualizadas, inclusive as ocorrências funcionais dos 
servidores com a Secretaria de Educação; 

VIII- Acompanhar e avaliar os planos programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de unidade Educativa, em 
relação aos aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de 
recursos materiais; 

IX- Coletar, analisar e divulgar os resultados e desempenho dos alunos visando a 
correção de desvios no planejamento pedagógico; 

X- Assegurar a participação do colegiado escolar na elaboração e acompanhamento 
do plano de desenvolvimento da escola; 

XI- Gerenciar o funcionamento das escolas zelando pelo cumprimento da Legislação e 
normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 

XII- Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na programação escolar; 
XIII- Supervisionar a distribuição da carga horária obrigatória dos servidores da escola; 
XIV- Emitir certificados, atestados, guia de transferências e demais documentos que 

devem ser emitidos pelo dirigente máximo da unidade escolar; 
XV- Supervisionar a freqüência dos Profissionais Administrativos e de apoio da 

unidade escolar; 
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XVI- Promover ações que estimule a utilização de espaços físicos da unidade escolar, 
bem como o uso dos recursos disponíveis para melhoria da qualidade de ensino, 
como: Bibliotecas, sala de leitura, televisão, laboratório, informática e outros; 

XVII- Estimular a produção de materiais didáticos pedagógicos nas unidades escolares, 
promover ações que amplie este acervo, incentivar e orientar os docentes para 
utilização intensiva e adequada dos mesmos; 

XVIII- Coordenar as atividades administrativas da unidade escolar; 
XIX- Convocar os professores para definição da distribuição das aulas de acordo com a 

sua habilitação, adequando-as as necessidades da unidade escolar e do professor;          
XX- Zelar pelo patrimônio da escola, bem como uso dos recursos disponíveis para 

melhoria da qualidade de ensino, como: bibliotecas, sala de leitura, televisão, 
laboratório, informática e outros; 

XXI- Analisar, conter e assinar o inventário anual dos bens patrimoniais e do estoque de 
material de consumo; 

XXII- Programar, registrar, executar, e acompanhar as despesas da unidade escolar; 
XXIII- Coordenar as atividades financeiras da unidade escolar e prestar contas de 

suprimento no prazo previsto; 
XXIV- Controlar os créditos orçamentários da unidade escolar oriundo dos recursos 

federais, estaduais ou municipais; 
XXV- Elaborar e responder pela prestação de contas dos recursos da unidade escolar; 
XXVI- Registrar e controlar as obrigações a pagar da unidade escolar; 
XXVII- Adotar medidas que garantam as condições financeiras à implementação das 

ações previstas no plano de desenvolvimento da escola; 
XXVIII- Exercer outras atribuições correlatas ao magistério. 

 
Observação: Ao Vice-Gestor compete: visar pela dinamização do processo educativo, 
promovendo e assessorando as atividades de natureza técnico-científica e pedagógica em ação 
integrada com a comunidade escolar, além das funções compartilhadas com o Gestor, 
coordenará os turnos que estarão sob sua responsabilidade, bem como substituí-lo ou 
representá-lo em sua ausência ou impedimento legal. 
 

2. Secretário Escolar 
 

I- Assinar juntamente com o Gestor(Diretor), os documentos escolares dos alunos, 
bem como toda documentação pertinente aos trabalhos de secretaria, opondo na 
mesma o número de seu registro ou autorização do órgão competente da Secretaria 
Municipal de Educação; 

II- Manter atualizado o arquivo das Unidades Educativas, organizando a escrituração 
escolar, coleção de leis, pareceres, resoluções, ordens de serviços, circulares e 
outros documentos, relativos à legislação educacional; 
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III- Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da Secretaria do 
estabelecimento de ensino; 

IV- Zelar pelo recebimento de documentos e a expedição de documentos autênticos, 
sem emendas e rasuras; 

V- Realizar levantamentos referentes à movimentação e vida escolar do aluno e 
cadastro de servidor; 

VI- Elaborar relatório anual de aproveitamento escolar sobre assuntos pertinentes à 
Unidade Educativa; 

VII- Elaborar relatório anual de aproveitamento escolar a ser encaminhado pela direção 
da Unidade Educativa ao setor competente da Secretaria Municipal de Educação; 

VIII- Responder, em caráter excepcional, pela Unidade Educativa na ausência do Gestor 
e Vice-Gestor; 
 

 
3. Orientador Educacional 

 
I- Participar, com os demais membros da comunidade escolar, na construção do 

Projeto Pedagógico da escola; 
II- Orrganizar e desenvolver o sistema de orientação individual e grupal para os 

alunos, utilizando técnicas psicológicas que lhes permitam diagnosticar, prevenir e 
solucionar os problemas que resultam no baixo rendimento escolar; 

III- Promover cursos e palestras para a comunidade escolar, visando a interação entre 
os vários segmentos da unidade escolar; 

IV- Informar os responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos; 
V- Colaborar na elaboração do plano de atividades curriculares da escola; 
VI- Organizar e manter o arquivo da documentação pertinente a sua área, bem como 

apresentar o relatório anual de atividades; 
VII- investigar as causas de comportamento inadequado individual ou em grupo; 
VIII- Manter-se constantemente atualizado sobre técnicas e dinâmicas de ensino e 

legislação, referente à orientação educacional; 
IX- Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando a outros 

especialistas aqueles que exigirem assistência especial; 
X- Promover o processo de sondagem de interesses e aptidões dos alunos, com vistas 

à orientação profissional; 
XI- Orientar, coordenar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, viabilizando 

o processo educacional da escola; 
XII- Exercer as demais atividades vinculadas ao cargo 

 
4. Supervisor Educacional 
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I- Assessorar a unidade, no Sistema de Ensino, incentivando a comunidade em ação 
participativa na construção do Projeto Pedagógico da Escola; 

II- Coordenar, supervisionar e avaliar o planejamento das atividades didático-
pedagógicas da escola; 

III- Elaborar diretrizes e acompanhar a execução do plano de orientação dos alunos, 
juntamente, com os orientadores; 

IV- Participar do processo de adaptação curricular; 
V- Incentivar o aperfeiçoamento e atualização do corpo docente; 
VI- Coordenar o trabalho dos professores, fornecendo orientações técnico-

pedagógicas; 
VII- Desenvolver atividades integradas com todos os serviços existentes na escola, para 

garantir a eficácia dos processos ensino-aprendizagem; 
VIII- Cooperar em atividades escolares que objetivem a eficiência do processo 

educativo e a integração aluno-professor e família; 
IX- Acompanhar os registros de informações nos Diários de Classe; 
X- Participar, juntamente com os professores, da seleção dos livros didáticos a serem 

adotados; 
XI- Acompanhar o desempenho dos discentes, por turma, mediante Avaliação 

Diagnóstica; 
XII- Elaborar e aplicar Testes Classificatórios em conjunto com os professores, quando 

se tratar de aluno oriundo de escola não autorizada ou não reconhecida; 
XIII- Exercer as demais atividades inerentes ao cargo. 

 
5. Psicopedagogo 

 
I- Intervenção psicopedagógica no processo de aprendizagem e suas dificuldades, 

tendo por enfoque o sujeito que aprende em seus vários contextos: da família, da 
educação (formal e informal) da empresa, da saúde; 

II- Realização de diagnóstico e intervenção psicopedagógica mediante a utilização III 
- de instrumentos e técnicas próprias de Psicopedagogia; 

III- Utilização de métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos que tenham por 
finalidade a pesquisa, a prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas com a 
aprendizagem; 

IV- Consultoria e assessoria psicopedagógicas objetivando a identificação, a análise e 
a intervenção nos problemas do processo de aprendizagem; 

V- Supervisão de profissionais em trabalhos teóricos e práticos de Psicopedagogia; 
VI- Orientação, coordenação e supervisão de cursos de Psicopedagogia; 
VII- Coordenação de serviços de Psicopedagogia em estabelecimentos públicos; 
VIII- Planejamento, execução e orientação de pesquisas psicopedagógicas. 

 
6. Fonoaudiólogo 
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I- Atuar junto à equipe técnico-administrativa, equipe de apoio, docentes, discentes e 

responsáveis; 
II- Planejar, elaborar, implantar e executar programas de educação e saúde 

relacionados a prevenção da voz e audição; 
III- Atuar junto as instituições de ensino regulares e especiais, de acordo com a 

normatização mais atualizada do Conselho que regulamenta as ações 
fonoaudiológicas no Brasil; 

IV- Auxiliar na escolha do material didático; 
V-  Emitir laudo fonoaudiólogo quando necessário; 
VI- Emitir pareceres relacionados a comunicação oral e escrita, voz e audição; 
VII- Planejar, elaborar, implantar e executar programas de educação e saúde 

relacionados a prevenção da voz e audição; 
 

7. Coordenador Pedagógico 
 

I- Planejar, orientar, acompanhar e avaliar o processo educacional profissionalizante 
e ocupacional do aprendiz com deficiência intelectual e múltipla na Instituição; 

II- Participar da elaboração de instrumentos de entrada, acompanhamento e avaliação 
dos aprendizes, junto com a equipe multiprofissional; 

III- Elaborar o plano de ação anual da área que coordena, orientando, acompanhando e 
avaliando a sua execução; 

IV- Selecionar instrutores e professores para atuarem nos projetos que coordena, 
coordenar as reuniões pedagógicas e promover grupos de estudo; 

V- Participar da elaboração do calendário escolar,  tendo como referência o da 
Secretaria de Educação do Estado do Pará; 

VI- Participar da elaboração de projetos que viabilizem a implantação de novos 
programas ou o aprimoramento dos já existentes; 

VII- Manter-se informados sobre a atuação do Serviço de Colocação e 
Acompanhamento dos Aprendizes no Mercado de Trabalho - SECAP; 

VIII- Participar da definição de critérios para agrupamento de aprendizes, bem como a 
sua operacionalização; 

IX- Promover o aperfeiçoamento dos profissionais sob sua responsabilidade, propondo 
e viabilizando a participação em eventos científicos e pedagógicos; 

X- Manter contato com os pais, realizando eventos periódicos, que possibilitem 
integrá-los aos serviços e atividades promovidos pela Instituição; 

XI- Supervisionar, na sua área, os estágios de estudantes; 
XII- Prestar esclarecimentos, quando necessário, a professores, técnicos, instrutores, 

funcionários, pais de aprendizes, aprendizes e representantes da comunidade sobre 
as atividades pedagógicas desenvolvidas na Instituição; 

XIII- Propor a criação de novos serviços ou a ampliação dos existentes. 
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XIV- Manter estreita e permanente relação com as demais coordenações  da APAE/DF, 
favorecendo a integração entre os diferentes setores da entidade, de modo que não 
ocorram desencontros na execução das atividades e/ou conflitos entres os 
profissionais; 

XV- Propiciar em parceria com o Coordenador Administrativo a comercialização dos 
produtos oriundos das oficinas dos núcleos, no mercado consumidor; 

XVI- Promover eventos com vistas à confraternização de todos os segmentos da 
Instituição e levantamento de recursos financeiros para manutenção dos serviços 
de atendimentos pedagógicos; 

XVII- Participar, em conjunto com o Serviço de Atendimento Multiprofissional – SAM, 
de estudos de caso relativos aos aprendizes; 

XVIII- Promover os remanejamentos de instrutores e professores, de acordo com as 
necessidades e as competências profissionais de cada técnico; 

XIX- Participar, semestralmente, do conselho de trabalho que visa avaliar os aprendizes; 
XX- Sistematizar as demandas das famílias atendidas para definição de estratégias de 

atendimento e de participação das mesmas; 
XXI- Propor medidas corretivas para problemas organizacionais e outros identificados 

nas áreas ou setores. 
 

8. Auxiliar de Serviços Gerais 
  

I- Atividades de natureza repetitiva, envolvendo trabalhos relacionados à limpeza em 
geral; 

II- Lavar louças e utensílios de copa e cozinha; 
III- Preparar e transportar bandejas com alimentação e recolhê-las após a refeição; 
IV- Limpar e conservar prédios e dependências públicas dos órgãos da administração 

educacional municipal; 
V- Lavar sanitários, remover lixos e detritos; 
VI- Limpar móveis e equipamentos de escritório, manter o local de trabalho sempre 

em perfeitas condições de higiene; 
VII- Zelar pela manutenção de equipamentos sob sua guarda. 

 
9. Vigia de Patrimônio Educacional 

 
I- Atividade de natureza repetitiva, envolvendo os trabalhos relacionados com a 

vigilância de prédios públicos; 
II- Executar rondas diurnas e noturnas em prédios públicos, verificando fechamentos 

de portas, janelas, portões e outras vias de acesso; 
III- Controlar entrada e saídas de pessoas nas dependências dos prédios escolares; 
IV- Prestar informações quando solicitadas; 
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V- Controlar a movimentação de veículos, anotando o número da placa, nome do 
motorista e horário; 

VI- Fazer as anotações de ocorrências; 
VII- Comunicar a autoridade competente qualquer normalidade ocorrida no horário de 

trabalho; 
VIII- Inibir as ações de vândalos, pichadores e outros, em prédios e logradouros 

públicos onde desempenhe suas atribuições. 
 
 

10. Motorista de Veículos Leves 
 

I- Atividade de natureza repetitiva, relativa á condução e conservação de veículos 
destinados ao transporte e passageiros e cargas; 

II- Conduzir automóveis e outros veículos destinados a transporte de pessoas e ou 
cargas; 

III- Manter o veículo lubrificado, lavado e abastecido; 
IV- Efetuar conserto de emergência no veículo que dirige e submetê-lo a revisão 

periódica; 
V- Informar ao mecânico quanto aos defeitos apresentado pelo veículo; 
VI- Apresentar ao seu chefe imediato qualquer anormalidade apresentada. 

 
11.  Assistente Administrativo 

 
I- Atividades de administração geral, com atuação em todos os setores educacionais 

principalmente nas secretarias das Escolas; 
II- Manter-se esclarecido e atualizados sobre aplicação de leis, normas e regulamentos 

referente a administração geral especifica, bem como prestar informação no 
âmbito da unidade administrativa onde estiver lotado;  

III- Executar atividades de complexidade mediana, tais como o estudo e análise de 
processo de interesse geral ou especifico do setor, bem como acompanhar sua 
tramitação; 

IV- Orientar e aplicar formulários de pesquisa, redigir atos administrativos e 
documentos; 

V- Receber e controlar material de consumo e permanente e providenciar sua 
reposição; 

VI- Fazer controle de frequência e escala de férias do pessoal; 
VII- Preparar folhas de pagamentos e anotações funcionais dos funcionários; 
VIII- Auxiliar na preparação e controle do orçamento geral; 
IX- Manter registro e controle do patrimônio; 
X- Organizar e atualizar os arquivos em geral; 
XI- Levantar dados estatísticos pertinentes ao âmbito escolar; 
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XII- Preencher livros administrativos, fichas e boletins; 
XIII- Participar da elaboração do relatório anual; 
XIV- Realizar o preenchimento dos mapas mensais de freqüência. 

 
12.    Nutricionista 

 
I- Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução referente a 

educação alimentar, nutrição e dietética, para indivíduos e coletividades; 
II- Participar de equipes interdisciplinares na elaboração de políticas de saúde para o 

município; 
III- Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas de saúde 

nutricional da população do município; 
IV- Participar de estudos e pesquisa sobre carência nutricional e fazer aplicação do 

resultado da pesquisa; 
V- Organizar, orientar e supervisionar serviços de alimentação nas escolas; 
VI- Promover treinamentos para auxiliares, orientando-os quanto a manipulação e 

higiene dos alimentos; 
VII- Participar, em sua área especifica da elaboração de programas de assistência a 

população; 
VIII- Propor adoção de normas, padrões e métodos de alimentação materno- infantil; 
IX- Elaborar cardápios normais e dietoterápicos; 
X- Orientar os pacientes e seus familiares no tocante a dieta; 
XI- Promover a inspeção dos gêneros estocados e propor métodos e técnicas mais 

adequadas a conservação dos alimentos; 
XII- Opinar sobre a qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos e a serem adquiridos 

pela Prefeitura Municipal de Trairão.  
 

13. Bibliotecário 
 

I- Dirigir as atividades sob sua responsabilidade, planejando, organizando, 
supervisionando e executando as mesmas, para assegurar os resultados fixados, e 
assistir à educação municipal; 

II- Identificar as necessidades em relação à área de atuação, propondo políticas de 
ação, normas, diretrizes e procedimentos a serem adotados; 

III- Participar da elaboração das políticas a serem adotadas pelo município, referentes 
à área em que atua, baseando-se nos informes e conclusões levantados e em sua 
experiência, a fim de contribuir na definição de objetivos gerais e específicos para 
a articulação com as demais áreas; 

IV- Colaborar na elaboração do plano de atividades da área de atuação, baseando-se 
nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos humanos e 
materiais, para definir prioridades, sistemas e rotinas; 
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V- Emitir pareceres ou informações sobre assuntos pertinentes à área de atuação, 
colaborando no processo de tomada de decisão; 

VI- Organizar os trabalhos da área de atuação baseando-se nas diretrizes da política 
geral, para assegurar o seu fluxo normal, o resultado previsto e a homogeneidade 
da administração educacional; 

VII- Dirigir, orientar e controlar o desenvolvimento das atividades da área de atuação; 
VIII- Manter a administração municipal informada sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos e resultados alcançados, para possibilitar a avaliação das políticas 
aplicadas; 

IX- Manter contatos com outros órgãos, visando obter subsídios para o 
desenvolvimento da área de atuação. 

 
14. Técnico Educacional 

 
I-  Planejar, coordenar, efetivar,  acompanhar e avaliar  junto à equipe pedagógica e 

demais profissionais da comunidade escolar, a execução de projetos educacionais,  
realizando a função social da escola, através do redimensionamento do processo 
ensino-aprendizagem, dando ao aluno a possibilidade de elaborar e apropriar-se do 
conhecimento sistematizado; 

II- Refletir e encaminhar as discussões das atividades e programas, junto à 
comunidade escolar, processo de articulação das ações curriculares, mediando e 
intervindo para que o aluno em sua realidade seja foco permanente de reflexão da 
práxis educativa; 

III- Participar da coordenação da ação do coletivo da Unidade Educativa, 
redimensionando qualificadamente a relação entre alunos, professores, direção, 
equipe pedagógica, família, funcionários, serviços especializados, programas 
especiais, projetos, estágios de diferentes áreas, dentre outros;. 

IV- Planejar, executar, avaliar os encaminhamentos, de forma permanente, dos 
conselhos de classe, das reuniões pedagógicas, reuniões de pais, de planejamento, 
grupos de estudo e projetos; 

V- Propiciar a discussão junto aos pais, equipe pedagógica e professores, sobre o 
processo ensino-aprendizagem dos alunos, visando o acompanhamento, discussão 
e encaminhamentos necessários; 

VI- Planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar, de forma permanente, o plano 
de ação integrada da equipe pedagógica frente ao Projeto Político Pedagógico da 
Unidade Educativa; 

VII- Realizar e divulgar as referências bibliográficas e de outros materiais pedagógicos 
na área de educação, visando fundamentar, atualizar e redimensionar a ação 
pedagógica dos profissionais na escola; 
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VIII- Participar de cursos, seminários, encontros e outros, buscando a fundamentação, 
atualização e  redimensionamento da ação específica dos especialistas, com vistas 
a subsidiar uma postura de pesquisa e investigação, frente à práxis pedagógica; 

IX- Elaborar o relatório síntese das ações realizadas anualmente na unidade educativa; 
X- Realizar outras atividades correlatas com a função; 
XI- Fornecer subsídios ao trabalho docente, visando à melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem; 
XII- Interagir, acompanhar e avaliar, em conjunto com os demais técnicos, as 

atividades desenvolvidas pelos núcleos que compõem a escola de atuação; 
XIII- Informar, continuamente, ao pai, mãe  ou responsáveis sobre a freqüência e o 

rendimento dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica da escola; 
XIV- Participar da implementação e avaliação, juntamente com os demais núcleos, do 

plano anual do núcleo pedagógico a partir dos diagnósticos das necessidades 
emergentes da unidade de ensino; 

XV- Interagir, interdisciplinarmente, com os demais profissionais da unidade de ensino, 
visando à melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

XVI- Fomentar discussões, debates, palestras e seminários junto à comunidade escolar; 
XVII- Acompanhar através das estatísticas e intervir no processo de ensino- 

aprendizagem em desenvolvimento, na escola; 
XVIII- Apresentar estudos, relatórios, informações técnicas e pareceres específicos à 

direção; 
XIX- Organizar e participar de Fóruns de discussões pedagógicas, como: conselho de 

classe e outras reuniões para conhecimento e intervenções, quando for o caso; 
XX- Identificar as barreiras que possam dificultar ou impedir o processo de 

aprendizagem; 
XXI- Participar da elaboração e implementação de cursos de capacitação para 

professores; 
XXII- Atender ao educando, individualmente e em grupo, utilizando técnicas 

profissionais que lhe permitam diagnosticar, prevenir e acompanhar as situações 
que resultam no baixo rendimento escolar;  

XXIII- Participar da elaboração dos planejamentos de aula, garantindo que a realidade do 
aluno seja o ponto de partida para o redirecionamento permanente do currículo; 

XXIV- Promover atividades que orientem a opção profissional dos alunos em ação 
integrada com os demais técnicos e docentes da unidade de ensino;  

XXV- Coordenar e acompanhar a elaboração e aplicabilidade do teste classificatório e do 
processo de reclassificação, em conjunto com o núcleo administrativo e núcleo 
docente, na Escola específica; 

XXVI- Articular ações visando a atualização permanente do núcleo docente da unidade de 
ensino; 

XXVII- Coordenar e ou assessorar as atividades curriculares da unidade de ensino no 
que tange a: colaboração do planejamento das atividades docentes; colaboração e 
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acompanhamento da execução dos planos e instrumentos de avaliação e 
recuperação; 

XXVIII- Acompanhamento do registro de informações nos diários de classe; 
XXIX- Participação, juntamente com os professores, da seleção dos livros didáticos a 

serem adotados; 
XXX- Acompanhar juntamente com Psicopedagogo o aluno submetido à estudo de caso; 
XXXI- Diagnosticar juntamente com o Psicopedagogo o aluno que necessitar de 

acompanhamento específico; 
XXXII- Diagnosticar o aluno que necessitar de acompanhamento específico e 

encaminhar ao especialista competente; 
XXXIII- Acompanhamento do desempenho dos docentes e discentes por turma e 

individualmente; 
XXXIV- Interagir juntamente com os psicopedagogos educacionais e clínicos, para fins 

de emitir parecer pedagógico, sobre o aluno; 
XXXV- Construir e apresentar à comunidade escolar proposta do Plano de Ação 

Técnico Educacional (PATE), para fins de readequações e  aprovações; 
XXXVI-  Realizar as ações proposta no PATE, no decorrer do ano letivo, conforme 

cronograma estabelecido; 
XXXVII- Apresentar relatórios das ações efetivadas ao final do ano letivo, ou sempre que 

necessário encaminhando- os ao profissional competente.  
 

15.  Corpo Docente: 
 

I- Garantir ao aluno a carga horária diária, de efetivo exercício em sala de aula; 
II- Participar de capacitação e assessoramento pedagógico especializado para atuar no 

processo de inclusão; 
III- Participar de capacitação e assessoramento técnico pedagógico contínuo; 
IV-  Efetivar reposições das aulas, caso tenha faltado à escola, mesmo que por motivo de 

saúde, exceto em casos de Licenças legais; 
V- Garantir ao discente, 200 (duzentos) dias letivos, com carga horária mínima de 800 

(oitocentos) horas, conforme exigência da legislação vigente; 
VI- Assegurar à Instituição de Ensino, a não discriminação de qualquer natureza; 
VII- Ministrar aulas de sua disciplina, nos períodos regulares e de recuperação, de forma 

prática e dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecidos pela 
ESCOLA e/ou SEMED; 

VIII- Recepcionar ao alunado, no interior e exterior da sala de aula, com urbanidade; 
IX- Manter absoluta pontualidade e assiduidade às aulas e demais atividades previstas, 

comunicando à direção da unidade, os atrasos e eventuais ausências; 
X- Assinar juntamente com o Núcleo Administrativo a ocorrência e o parecer sobre a 

reposição de horas ao alunado, em consequência dos atrasos e eventuais ausências; 
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XI- Negociar seu horário de trabalho na escola sem prejuízo para o aluno e unidade 
escolar; 

XII- Apresentar ao Núcleo Administrativo, previamente, projetos de aulas extra-escolares, 
como por exemplo: excursões; 

XIII- Pedir, previamente, aos pais e/ou responsáveis permissão para  que o aluno 
participe de aulas extra-escolares; 

XIV- Garantir a participação de alunos nas aulas extra-escolares, somente após a 
confirmação, dada pessoalmente assinada, por seus responsáveis; 

XV- Oficializar, em termo de compromisso, a confirmação ou não confirmação 
manifestada pelo responsável do aluno, no que se refere às aulas extra-escolares; 

XVI- Responsabilizar-se juntamente com o Núcleo Administrativo da Unidade pela 
segurança e conforto de todos os participantes das aulas extra-escolares; 

XVII- Apresentar os projetos das aulas extra-escolares a equipe  técnica educacional e 
núcleo administrativo da escola; 

XVIII- Cumprir o plano de trabalho da disciplina sob sua incumbência, a partir do 
conteúdo programático; 

XIX- Oficializar, sem rasuras, no diário de classe, as faltas, atrasos, ausências, dias 
facultados, reposições, antecipações de aulas, e outras flexibilidades que venham 
ocorrer para fins de garantia ao alunado, do mínimo, de 200 dias letivos; 

XX- Diariamente registrar, sem rasuras, no diário de classe, os conteúdos trabalhados, 
carga horária ministrada, freqüência, notas de aproveitamento do aluno, o motivo da 
falta justificada referente ao alunado; 

XXI- Todos os dias realizar a entrega do diário de classe ao Secretário Escolar ou a 
outros, desde que estejam por ele credenciados a recebê-lo; 

XXII- Apresentar à secretaria da unidade de ensino, até à data indicada pela direção, a 
lista de faltas, presenças e notas de aproveitamento do aluno; 

XXIII- Apresentar ao núcleo Administrativo da escola a relação nominal dos alunos, 
quando esses completarem três faltas no mês; 

XXIV- Promover aos alunos posturas de igualdade e sem discriminação de raça, cor, 
sexo, religião  ou qualquer outra forma de discriminação; 

XXV- Promover harmonias entre alunos x alunos x escola; 
XXVI- Participar das reuniões do conselho de classe; 
XXVII- Assegurar o efetivo exercício, de sala de aula, conforme regimento escolar; 
XXVIII- Considerar além das avaliações bimestrais meios como: experiência, cotidiano 

e conhecimento do aluno como processo de aprendizagem, para fins da avaliação real; 
XXIX- Não utilizar uma única medida como avaliação bimestral; 
XXX- Utilizar manifestações, como: curiosidades, criatividades, acomodações e 

passividades exercidas pelos alunos no desenvolver das aulas, como meio, para fins de 
garantir uma auto-avaliação escolar mais justa; 

XXXI- Requisitar material didático para o desenvolvimento de seu trabalho escolar, à 
tempo; 
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XXXII- Respeitar as normas da escola, independentes do Regimento Escolar, no 
exercício de sua função; 

XXXIII- Propor ações que visem maior eficácia no desenvolvimento da disciplina, sob 
sua responsabilidade; 

XXXIV- Buscar informações sobre todos os assuntos que dizem respeito ao 
funcionamento da unidade de ensino; 

XXXV- Organizar e rever, anualmente, os planos de ensino de sua disciplina, 
considerando a proposta pedagógica da escola; 

XXXVI- Informar continuamente ao aluno e ao núcleo Administrativo da escola sobre o 
aproveitamento ou não-aproveitamento escolar de cada discente; 

XXXVII- Planejar em colaboração com o professor especializado, as adaptações 
metodológicas necessárias às especificidades de aprendizagem, para atender aos 
alunos com necessidades educativas especiais; 

XXXVIII- Participar da elaboração do projeto pedagógico, do processo de planejamento 
curricular, implementação e avaliação da prática pedagógica e das oportunidades de 
capacitação; 

XXXIX- Socializar conhecimentos, saberes e tecnologias com a equipe de docência 
escolar; 

XL- Realizar avaliações de acordo com o conteúdo ministrado;  
XLI- Fazer adequações curriculares para atender os alunos com necessidade 

educativas especiais; 
XLII-  Explicar e discutir com os alunos, democraticamente, os critérios das atividades de 

avaliação; 
XLIII- Proceder à revisão de atividades avaliativas e a realização de segunda chamada, 

quando solicitado pelo aluno, ou seu responsável, e deferido pela direção; 
XLIV- Apresentar-se às aulas condignamente vestido; 
XLV- Registrar juntamente com o Núcleo Administrativo da Escola, eventuais atrasos 

cometidos pelos alunos. Consideram-se atrasos, a extrapolação do horário de entrada 
acrescido da tolerância, estabelecidos pela Unidade de Ensino; 

XLVI- Informar, juntamente com a equipe administrativa escolar, aos responsáveis sobre 
os atrasos e faltas cometidas pelos alunos; 

XLVII-Emitir, diariamente, ao Núcleo Administrativo da Instituição de Ensino a relação 
nominal dos alunos não estão presentes em sala de aula; 

XLVIII- Respeitar aos preceitos éticos do magistério; 
XLIX- Desenvolver com eficiência  suas atividades docentes, promovendo uma educação 

como agente do desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão critica da 
realidade, visando o despertar para o profissionalismo e promoção da vida; 

L- Desenvolver trabalhos e sugerir providencias, que visem à melhoria e o 
aperfeiçoamento da educação escolar e municipal; 

LI- Estabelecer estratégias de recuperação, cotidianamente, para os alunos de menor 
rendimento; 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Trairão 

CNPJ: 10.221.760/0001-82 
  

AV. FERNANDO GUILHON, S/Nº - BAIRRO BELA VISTA – FONE (93)3559-1364  
TRAIRÃO - PARÁ  

 Página 59 
 

LII- Participar integralmente dos períodos dedicados aos planos, planejamentos, projetos, 
currículos,  avaliação do desempenho dos seus alunos e ao desenvolvimento 
profissional; 

LIII- Propor ao Núcleo Administrativo da Escola a reclassificação, de alunos, na série 
para a qual estar apto à ingressar, ou seja, para a série maior, conforme legislação 
vigente; 

LIV- Não reclassificar alunos à série inferior à de aprovação; 
LV- Elaborar e cumprir todos os planos de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 
LVI- Solicitar auxílio ao Núcleo Administrativo e Unidade Executora, quando houver 

necessidade de adequar propostas pedagógicas ao alunado; 
LVII- Solicitar permissão ao Núcleo Administrativo da Instituição de Ensino, para 

conversar com pais, mães ou responsáveis   de aluno, quando necessário; 
LVIII- Garantir a conversa com os responsáveis na Presença do Núcleo Administrativo, 

reservadamente, sem a presença do aluno; 
LIX- Usar o  livro didático adotado unificado, escolhido, visando a contextualização 

regional; 
LX- Participar das atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade 

em geral; 
LXI- Informar ao Profissional Especializado as manifestações de alunos, referentes aos 

avanços e/ou retrocessos, conforme o processo de ensino x aprendizagem; 
LXII- Construir juntamente com o profissional competente, as avaliações pelas quais 

passarão os alunos em acompanhamentos específicos; 
LXIII- Ter acesso aos pareceres sobre os alunos com déficit de aprendizagem, elaborados 

pelos profissionais competentes; 
LXIV- Em casos de Licenças, afastar-se de suas atividades, a partir da publicação em 

portaria, emitida pela Secretaria Municipal de Administração. 
 

16. Auxiliar Administrativo  
 

I- Construir Históricos Escolares; 
II- Preencher as Fichas de Matrículas; 
III- Preencher as Fichas Individuais; 
IV- Preservar documentos e arquivos, das turmas sob sua responsabilidade; 
V- Evitar rasuras na documentação escolar, em especial à do aluno; 
VI- Conferir juntamente com o Secretário Escolar os Mapas de Rendimentos 

bimestrais e finais; 
VII- Transcrever documentação de alunos, quando necessário; 
VIII- Conferir documentação junto aos diários de classes, cadernos de notas e 

Relatórios Finais, para fins da veracidade da documentação à ser assinada, 
arquivada ou expedida; 
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IX- Classificar os arquivos efetivo e passivo, em ordem Alfanumérico; 
X- Selecionar em livro específico os arquivos em ordem Alfanumérica, para fins 

de tombamentos; 
XI-  Controlar, manusear e atualizar os arquivos sob sua responsabilidade; 

XII- Redigir documentos oficiais, conforme padrões pré-estabelecidos; 
XIII- Desenvolver atividades relacionadas a processos administrativos rotineiros ou 

não, segundo política administrativa do setor; 
XIV- Receber e encaminhar correspondências, conforme endereço de destino; 
XV- Informar ao Núcleo Administrativo, da conferência, recebimento e registro de 

produtos encaminhados à escola, no seu horário de trabalho; 
XVI- Desenvolver atividades rotineiras e específicas que possuam orientação prévia; 
XVII- Registrar em Ficha de Controle Específica material de consumo fornecido à 

servidores, conforme requisitado; 
XVIII- Protocolar documento, mediante registros em livros próprios e encaminhá-los; 
XIX- Auxiliar o professor no que se refere a reprodução de trabalhos pedagógicos, 

como: tarefas mimeografadas, tarefas digitalizadas e xerocopiadas; 
XX- Registrar visitas, anotando dados oficiais dos visitantes, para possibilitar 

controle dos atendimentos diários; 
XXI- Primar pelo atendimento público, com ética, urbanidade e compromisso; 
XXII- Na ausência do Secretário Escolar atender e encaminhar as partes que desejam 

falar com a chefia da Unidade; 
XXIII- Promover atitudes de relacionamentos interpessoais entre todos que compõem 

a escola; 
XXIV- Atualizar diariamente a tabela de dados sobre os alunos não freqüentes, na 

escola, conforme data e hora aula; 
XXV- Informar e encaminhar ao Trabalhador competente a Tabela Específica 

contendo as faltas diárias dos discentes; 
XXVI- Priorizar as atividades mais urgentes, conforme Agenda Diária do 

Departamento competente; 
XXVII- Participar de cursos de formação quando oferecidos pela SEMED; 
XXVIII- Manter absoluta pontualidade e assiduidade as atividades previstas, 

comunicando à direção da unidade, os atrasos e eventuais ausências; 
XXIX- Promover políticas educacionais que favoreçam harmonias ao relacionamento 

interpessoal entre os corpos: docentes, discentes, técnico-pedagógico, 
administrativo e comunidade;  

 
17.  Merendeira: 

 
I- Tratar todos com urbanidade; 
II- Receber e encaminhar   ao Trabalhador competente pessoas interessadas em  

informações; 
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III- Exercer atividades rotineiras, envolvendo execução de limpeza e conservação 
das instalações da cozinha e refeitório da escola ou órgão central, de atuação; 

IV- Responder administrativamente, junto ao órgão competente, por todas as 
irregularidades e desrespeito em relação ao  preparo e  distribuição da merenda 
escolar para os alunos; 

V- Manter a higiene da cozinha e refeitório possibilitando o ambiente propício ao 
trabalho; 

VI- Manter material de trabalho em bom estado de higiene e conservação; 
VII- Cumprir determinações emanadas de ordem superior, ser ético e 

compromissado com a função que exerce; 
VIII- Elaborar Cardápio, de acordo com os produtos alimentícios; 
IX- Armazenar os gêneros alimentícios de acordos com as suas especificações, 

evitando desperdícios;  
X- Preparar e confeccionar refeições e lanches de acordo com o cardápio pré-

estabelecido, segundo técnicas de culinária e higiene; 
XI- Receber, conferir e controlar  os gêneros necessários ao preparo de refeições e 

lanches; 
XII- Distribuir e controlar as refeições e lanches a serem servidos, observando os 

horários pré-estabelecidos; 
XIII- Zelar pela conservação, acondicionamento adequado e segurança dos 

alimentos; 
XIV- Conferir os prazos de validades, qualidade  dos produtos recebido pela unidade 

escolar; 
XV- Conferir diariamente o alunado antes do preparo da merenda, para evitar 

desperdícios; 
XVI- Seguir as normas de higiene no preparo da merenda escolar;  
XVII- Participar de cursos de formação quando oferecidos pela SEMED; 

 
18.  Almoxarife 

 
I- Manter absoluta pontualidade e assiduidade as atividades previstas, 

comunicando à direção da unidade, os atrasos e eventuais ausências; 
II- Promover políticas educacionais que favoreçam harmonias ao relacionamento 

interpessoal entre os corpos: docentes, discentes, técnico-pedagógico, 
administrativo, conselhos e comunidade;  

III- Verificar a posição de estoque, examinando periodicamente o volume de 
mercadorias e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de 
reposição; 

IV- Controlar o recebimento do material comprado, confrontando as notas de 
pedidos e as especificações com material entregue, para assegurar sua perfeita 
correspondência aos dados anotados; 
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V- Organizar o armazenamento de material e produtos identificando determinando 
sua acomodação de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e 
ordenada; 

VI- Zelar pela conservação de material estocado, providenciando as condições 
necessárias para evitar deterioramento e perda; 

VII- Efetuar o registro dos materiais em guarda no deposito e das atividades 
realizadas, lançando os dados em livro, fichas e mapas apropriado, para 
facilitar consultas; 

VIII- Fazer arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, verificando 
periodicamente os registro e outros pertinentes para obter informações exatas 
sobre a situação real do almoxarifado; 

 
 

18.  Auxiliar de Obras e Instalações 
  

 
I- Tratar todos com urbanidade; 
II- Receber e encaminhar   ao Trabalhador competente pessoas interessadas em  

informações; 
III-  
IV- Participar de cursos de formação quando oferecidos pela SEMED; 
V- Manter absoluta pontualidade e assiduidade as atividades previstas,     

comunicando à direção da unidade, os atrasos e eventuais ausências; 
VI- Realizar orçamento prévio de serviço a ser executado; 
VII- Executar serviço de alvenaria em geral;  
VIII- Determinar a mistura de traço e simples de massas e argamassa;  
IX- Assentar tijolos, pisos e cerâmicas, fazer piso contrapiso, reboco, concretagem 

e demolições de alvenaria;  
X- Executar serviço de pintura em geral; 
XI- Pintar superfície de todas as espécies;  
XII- Executar serviço de carpintaria em geral;  
XIII- Executar outras atribuições afins. 

 
19.  Assistente de Biblioteca 
 

I- Assistir as atividades de responsabilidade da Chefia imediata, organizando e 
executando as mesmas, para assegurar os resultados fixados, e assistir à educação 
municipal; 

II- Executar as tarefas conforme o plano de atividades da área de atuação, baseando-
se nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos humanos e 
materiais, para definir prioridades, sistemas e rotinas; 
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III- Prestar informações sobre assuntos pertinentes à área de atuação, colaborando 
processo de tomada de decisão; 

IV- Organizar os trabalhos da área de atuação baseando-se nas diretrizes da política 
geral, para assegurar o seu fluxo normal, o resultado previsto e a homogeneidade 
da administração educacional; 

V- Controlar o desenvolvimento das atividades da área de atuação; 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


