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LEL N° 1117

AUTORIA DO EXECUTIVO
"Aprova o Piano de carreira, cargos e Salários
dos Servidores da Educaçiio na Rede PábIica
illunicipal e dá outras providências".
ACIR MARCOS GURGACZ, Pretèito Municipal de Ji-Paraná - RO, no uso de
suas atribuiçOes.
FAZ SABER que a Càmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

TITULO 1
DISPOSIçOES PRELIMINARES
CAPITULO I
Dos Objetos da Lei
Art. 1°. A presente Lei dispöe sobre o Piano de Cargos, Carreira e Salârios da
Educação Piblica do Municipio de ii-Paraná - Rondônia, corn os seguintes objetivos:
I - regular o regime juridico do Quadro da Educação da Rede Püblica Municipal
de Ji-Paraná,
11 - incentivar a profissionalizacão do referido Grupo;
III - resguardar o principio da Isonornia Salarial prevista na Lei vigente e
IV - assegurar a valorização do Professor, Especialista Educacional e Auxiliar
Educacional

CAPTULO It
Do Magistério como Profissão
Art. 20. 0 exercicio do Magistério é inspirado no respeito aos direitos
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fundamentais da pessoa humana, em vista
I amor
-

a promocão dos seguintes valores:

a liberdade;

II reconheciniento do significado da Educação para formacAo do homem e
desenvolvimento do cidadào e do Pais;
-

HI empenho pessoal pelo desenvolvimento do educando,
-

IV participacào efetiva na vida da Escola e zelo por seu aprimoraniento;
-

O

V- promoçäo do senso comunitário, entendendo a escola como agente de
transformacão e integrante no ambiente social e
VI

do reconhecimento do trabaiho como principio educativo.

-

CAPITULO III
Das Disposicöes Gerais
Art. 30 . A presente Lei dispOe sobre a carreira do Quadro da Educacão da Rede
Rondônia e regulamenta suas atividades especificas,
Piblica Municipal de Ji-Paraná
estabelecendo normas e instruçOes especiais sobre os seus deveres, direitos e vantagens.
-

Art. 4°. Para efeitos desta Lei entende-se:

I pot Quadro da Educaçao da Rede Püblica Municipal de Ji-Paraná Rondônia, o
conjunto de Professores, Especialistas Educacionais que desempenham atividades docentes ou
de admini stração, supervi sao, orientação, psicopedagógica e Auxiliares Educacionais que
desempenham atividades como serviços de secretaria, auxilio em bibliotecas, vigilância,
manutenção e limpeza, inspecão de alunos, armazenamento, conservação, preparo e
d istribuição de al i mentação escolar, nutrição, fonoaudiologia, psicologia e motoristas;
-

-

por Professor, componente do Quadro da Educação da Rede Piiblica
II
Municipal que desempenha atividades de docência,
-

III

-

Especialista Educacional compreende profissionais como o Supervisor
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Educacional, o Psicopedagogo, o Orientador Educacional e o Administrador Escolar, e tei_sua area de atuacão na Supervisão, Orientacão, Administração, Planejamento e Especialista
em Inspecão Escolar da Rede Municipal de Ensino tanto em nIvel de unidade como ao do
sistema de ensino;
IV - Auxiliar Educacional, o membro do Quadro da Educacão da Rede PLiblica
Municipal de Ji-Paraná - Rondônia, que desempenha atividades relacionadas ao
funcionamento das Secretarias Escolares, Bibliotecas Escolares; sala de vIdeo, laboratório de
inforrnática, preparacão, conservacão, armazenamento, distribuição e elaboração de cardápios,
planilhas de alimentacão escolar; funçOes relativas ao atendimento de crianças corn
deficiéncia de fala, audicão, psicologia, também a atividades de seguranca e vigilância;
manutenção e limpeza das Unidades Escolares e motoristas de transporte escolar.
Art. 5°. São considerados, para efeito desta Lei, docentes corn formação de nIvel
médio, corn habilitação para o Magistério, e de nivel superior, nas diversas licenciaturas.
Parágrafo Unico. Aos Professores licenciados nas diferentes areas ligadas ao
ensino, excetuando-se os licenciados em Pedagogia e EducaçAo, será necessária a formação
em habilitacão ao Magistério, Ensino Médio, para lecionar em nIvel de Ensino Fundamental,
4. series e prd-escola.

Is

Art. 60. Farão parte do Quadro da Educacão da Rede Póblica Municipal de JiParaná - Rondônia, os funcionários devidarnente habilitados e que desenvolvam funcOes
ligadas ao processo de ensino e de aprendizagem que são os Professores e os Especialistas
Educacionais, e os funcionários que desenvolvam funcOes auxiliares ao processo de ensino e
aprendizagem, cujO conjunto é chamado de Auxiliares Educacionais.
§ 1 0 . São membros do Quadro da Educação da Rede Püblica Municipal de iiParaná - Rondônia, os Professores, Especialistas Educacionais e Auxiliares Educacionais que
prestem serviços nas Unidades Escolares e na Secretaria Municipal de Educação.
§ 2 0. Para atender as necessidades das diferentes Departamentos, Divisão e Grupos
de Trabaihos da Secretaria Municipal de EducaçAo, ou Projetos Especiais, os profis i nais
designados para tais funçöes deverão ter formação especifica ou conhecimento notório ea
de atuação.
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TITULOH
DA ESTRUTURA DO QUADRO DA EDUCAçAO DA REDE PUBLICA._--MUNICIPAL DE JI-PARANA
CAPITULO I
Do Quadro da Educação da Rede Páblica Municipal
Art. 7°. Os cargos do Quadro da Educação da Rede Publica Municipal de iiParaná - Rondônia, são definidos como:

I - Professor, o componente do Quadro da Educacäo da Rede Piblica Municipal
de Ji-Paranã - Rondônia, que desenvolva atividades de docéncia, legalmente habilitados na
sua area de atuação pelo Ministério da Educacão;
II - Especialista Educacional, o componente do Quadro da Educacão da Rede
Piiblica Municipal de Ji-Paraná - Rondônia, que desempenha atividades nas areas de
supervi sAo, orientação, planejamento educacional, inspecão e admini stração escolar,
devidamente habilitado pelo Ministério da Educação;
III - Auxiliar Educacional, o membro do Quadro da Educação da Rede Piiblica
Municipal de Ji-Paraná - RondOnia, que desempenha atividades de rnanutenção e limpeza,
seguranca e vigilância, armazenamento, conservação, preparacão, distribuicão e elaboração de
cardápios, planilhas de alirnentação escolar, serviços de secretaria e biblioteca nas unidades
escolares, motoristas de transporte escolar, atividades de atendimento de crianças corn
deficiéncia de fala, psicologia e técnicos nos departamentos, divisôes e seçOes da sede e
nucleos administrativos.
Art. 8°. 0 Quadro da Educação da Rede Publica Municipal de Ji-Paraná Rondônia, constituido por profissionais da educação distribuIdos em classes e nIveis de
acordo corn a sua graduacão e tempo de serviço:

e

§ 1 0 . Do corpo Docente:
I - NIvel Especial I - sem habilitação para o exercicio do rnagistério, em
II - NIvel Especial H - Formação em nivel superior em curso de Licenciatura
Curta, nos termos da Iegislacão vigente, em extinção,
Avenda 02 de Abril. 1701 - Bairro (Jrupá - CEP: 78.961 -904
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Professor I

-

Professor corn habilitação especifica do Ensino Médio em

-

Magistério,
IV

Professor II

-

Professor corn Licenciatura Plena;

-

Professor corn habilitacAo especIfica do curso superior
correspondente a licenciatura plena, corn pós-graduacão no nIvel de especializacão Latu
Senso, mestrado e/ou doutorado, atendendo as normas do Conseiho Nacional de Educação;
V

Professor Ill

-

VI

-

Especialista Educacional I

-

-

possuidor do curso licenciatura em pedagogia

(supervisão, orientação, administracAo e inspecão),

S

corn habilitação especIfica do curso superior
correspondente a licenciatura plena corn especificacão em nivel de pós-graduacão,
especializacão Latu Senso, mestrado e/ou doutorado, atendendo as normas do Conseiho
VII

-

Especialista Educacional II

-

Nacional de Educação,

§ 20. Do Auxiliar Educacional:
I

Auxiliar Educacional I

-

-

corn escolaridade equivalente ao Ensino

Fundamental;
Ii Auxiliar Educacional II
-

III

•

-

-

corn escolaridade em Ensino Médio,

Auxiliar Educacional HI

-

corn escolaridade em nivel superior, incluindo-se

Psicólogo Educacional, Nutricionista e
IV

-

Auxiliar Educacioiial Especial I

-

corn escolaridade equivalente ao Ensino

Fundamental,
V

-

Auxiliar Educacional Especial II

-

corn escolaridade em nIvel rnédio.

Art. 90• No Quadro da Educação da Rede Püblica Municipal de Ji-Paraná

Rondônia, os seus membros são identificados pela sigla atribuida ao seu nIvel e
Parágrafo Unico
a

-

No nIvel do profissional da Educação será acrescida a titulaç

que se refere a sua habilitacão.
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a sua faixa.
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Art. 10. 0 nirnero de servidores do Quadro da Educação da Rede PtThlica
Municipal terã sua composicäo numérica prevista em Lei e alterada, de acordo corn a

demanda da clientela em idade escolar.
Art. 11. Por constituir-se cargo em quadro em extinção, o cargo de Nivel Especial
1, ocupado pelo Professor Leigo, entendendo-se como não habilitado, será ocupado apenas
pelos já existentes na Rede Municipal de Ensino, ficando vedado o ingresso de novos

servidores desta categoria, na carreira da Educação, não podendo haver concursos para o
referido cargo.
Parágrafo Unico. Os componentes do quadro da Educaçào no cargo de Professor
no Nivel Especial I, referido no art. ii, seräo lotados em outros cargos, exceto em efetivo

exercIcio de docéncia, conservando os direitos adquiridos.

TITULO III
DO REGIME FUNCIONAL
CAPITULO I
Do ingresso no Quadro da Educação da Rede Póblica Municipal de Ji-Paraná

- Rondônia.
Art. 12. Os cargos do Quadro da Educação da Rede Püblica Municipal de JiParaná - Rondônia, seräo acessiveis apenas por concurso püblico.
§ V. 0 posicionamento dentro dos nIveis dos cargos do Quadro da Educacão da
Rede Pi:iblica Municipal dar-se-á de acordo corn a sua escolaridade, na data da realização do
concurso piblico.
0 servidor que porventura ingressar em urn nivel abaixo ao da sua
escolaridade, espontanearnente, apenas poderá requerer alteração depois de decorrido urn
periodo mInimo de 03 (trës) anos de efetivo exercIcio e respectiva remuneração do nIvel para
o qual prestou concurso, condicionado ainda a existéncia de vaga na rede, para o nivel
pretendido, e o deferimento do pedido pelo Chefe do Executivo, instruido corn a competente
§

20.

titulacäo.
Art. 13. 0 concurso piblico de provas e titulos será de caráter elirninatório e
Avenida 02 de Abril. 1701 - Bairro Urupá - CEP: 78961-904
C.N.P J. 04.092.672/0001-25
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classificatOrio e obedecerá

as condiçöes e requisitos do respectivo edital.

Fl. N °

Art. 14. Poderá ser consentida, se requerida previamente, a participacão de
representantes da categoria na organizaçäo de concursos desde a elaboração do edital ate a

seieção e consequente norneação dos aprovados.
Parágrafo Unico. Aos fijncionários da Educação que näo se enquadrarem pela
nova descricao de cargos, ficarão como quadro em extinção, conservando os direitos do cargo
que ocupam, ficando impossibilitado o Poder Executivo de realizar concursos piiiblicos para
preencher as vacâncias dos cargos que eram vigentes antes da impiantacão deste piano, e

atuaimente em extinção.
.

CAPITULO 11
Da Promoção Funcional
Art. 15. A promocão flincional é o ato pelo quai o Professor, o Especialista
Educacional e o Auxiliar Educacional possam ascender na carreira do Quadro da Educacão da

Rede Piiblica Municipal de Ji-Paraná - Rondônia.
Parágrafo uinico. Dar-se a por:
Progressão Funcional,
Eievacão de NIvel.

•

SEçAOI
Da ProgressAo Funcional
Art. 16. A progressäo funcional é a promocão ou passagem do Professor, do
Especialista Educacional e do Auxiliar Educacional para a faixa imediatamente superior que
pertence, dentro de uma categoria funcional, considerando-se para isso o tempo de servico,
avaliação de desempenho e cursos realizados, na area de educacão para Professores,
Especialista e Auxiliares Educacionais. No caso destes iiitimos, curso compativel com a

a

funçäo.
§ 1°. 0 Quadro da Educacäo da Rede Publica Municipal de Ji-Paraná - Rondônia,
será organizado, de modo a ter suas faixas designadas pelos numeros 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Avenida 02 de Abut. 1701 - airro Urupa - (.
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§ 2°. 0 Quadro da Educação da Rede Publica Municipal de Ji-Paraná - Rondônia,__
terá seus niveis designados a partir da sua escolaridade enquadrados nos referidos cargos.
§ 30 0 intersticio entre as classes seth de 3%, ocorrendo a progressäo por
antiguidade ou por merecimento.
Art. 17. Para efeito de promocão será contado o efetivo exercicio, no mesmo
nivel, pelo perIodo de 04 (quatro) anos, ocorrendo a cada 02 (dois) anos promocäo por

antiguidade ou por merecimento (avaliacao de desempenho).
§ 1°. Serão considerados para avaliação do desempenho:

I

I - assiduidade e pontualidade,
II - participacão em reuniOes pedagOgicas e administrativas elou cursos oferecidos
ou reconhecidos pela Secretaria Municipal de Educação ou entidade equivalente,
III - tempo de servico prestado na Rede Municipal de Ensino, em todo processo
educativo
§ V. A promocão será concedida ao titular de cargo de magistério que tenha
cumprido o interstIcio de trés anos efetivos no estágio probatório e a cada dois anos, se
alcançados o ntirnero de pontos estabelecidos, estendido para o titular de cargo de professor, o
minimo de urn ano de docência no perIodo.

of

§ 2°. A promocão, observado o nimero de vagas do nivel seguinte, obedecerá a
ordem de classificacäo dos integrantes da classe que tenham cumprido o intersticio de trés
anos de efetivo exercicio no estágio probatório e a cada dois anos, incluldo, para o titular de
cargo de professor, o minimo de urn ano de docéncia.
§ 3°. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a pontuacào
de qualificacão e a avaliacão de conhecimentos ocorreräo a cada dois anos.
§ 40 . A avaliaçäo de desempenho, a aferiçäo da qualificacão e a avaliação
conhecimentos serão realizadas de acordo corn os critérios definidos no regularnento
promocöes.

Avenida 02 de Abril. 1701 - Bairro UIUPá - CEP. 78.961-904
C.N.P.J. 04.092.672/0001-25 - Fone (069) 422-1430 - Fax: (069) 423-8077
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§ 5". A avaliação de conhecirnentos do titular de cargo de Professor abranger •
além de conhecimentos pedagógicos, a area curricular em que exerça a docéncia.
§ 6°. A pontuacão para promocão será determinada pela media ponderada dos
fatores a que se referem os IflCISOS IV e V, tomando-se:
- media aritmética das avaliaçOes anuais de desempenho, corn peso 3 (trés);
2 - a pontuação da qualificacào, corn peso 2 (dois),
3 - a avaliação de conhecimentos, corn peso 2 (dois);

4 - o tempo de exercicio em docéncia, no caso de titular de cargo de Professor,
corn peso 3 (trés).
§ 7°. As promocöes serão realizadas anualmente, na forma do regularnento, e
publicadas no 10 dia titil do ano subsequente a avaliação ou titulação.

SEcA0 ii
Elevacão de NIvel

Art. 18. E passagem do Professor e Especialista ao nivel superior, correspondente
a habilitação especifica alcançada, independentemente do grau de ensino em que atue, e de
atividade que exerca.
§ V. 0 acesso ao nIvel imediatamente superior, deverá em qualquer hipótese ter
vencirnento superior ao da situação antecedente.
§ 2°. 0 acesso depende exciusivarnente do requerimento do interessado
devidamente instruido corn o comprovante da nova habilitação.

Parágrafo tJnico. A habilitação referida no artigo anterior deverá ser na area
Educacão

Avenida 02 de Abril, 1701 - Bairro Urupá - CEP: 78961-904
C.N.P.J. 04.092.672/0001-25 - Fone (069) 422-1430 - Fax: (069) 423-8077
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TITULO IV
DO REGIME DE TRABALHO

FL

CAPITULO I
Da Jornada de Trabaiho
Art 19. 0 regime de trabaiho do Quadro da Educacão da Rede Pjblica Municipal
de Ji-Paraná - Rondônia, será de 25 (vinte cinco) horas semanais ou 40 horas semanais.
Paragrafo Unico. Os Professores corn docéncia em disciplinas poderão ter
contrato de 25 (vinte e cinco) horas sernanais, ou 40 horas semanais.

Art 20. A jornada de trabaiho dos Auxiliares Educacionais I, II e III e dos
Auxiliares Educacionais Especial I e II, será de urn turno diãrio de 08 (oito) horas intercaladas
ou 06 (seis) horas corridas, designadas pelo responsável direto a thnçAo, excluindo-se do
horãrio corrido, os servidores das areas de nutrição, psicologia e fonoaudiologia (nivel
superior).
Art. 21. E assegurado ao professor corn exercicio em sala de aula, em qualquer
regime de trabaiho, destinar 75% (setenta cinco por cento) de sua carga horária sernanal para a
regência de classe, e o restante da carga horária destinar a atividades pedagógicas extraclasse,
coletivas ou individuais, cumpridas obrigatoriamente na unidade escolar.

§

10.

Os professores teràojornadas de trabaiho de:

.

25 (vinte e cinco) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas de regéncia, em sala
de aula, e 05 (cinco) horas de planejamento, destinadas a atividades
pedagógicas extraclasse, coletivas ou individuais,
40 (quarenta) horas semanais, 30 (trinta) horas de regdncia, em sala de aula, e
10 (dez) horas de planejamento, destinadas a atividades pedagógicas
extraclasse, coletivas ou individuais, cumpridas obrigatoriamente na unidade
escolar
Os professores de nivel I, em exercicio de rnagistério em classes de
alfabetização, V séne ou equivalente do ensino fundamental e aceleração de
aprendizagem, corn direito adquirido de 40 horas semanais, curnprirão 20
,venIua uz ae ,wru

.
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horas de efetivo exercIcio em sala de aula, 5 horas de planejamento e
restante da carga horária em atividades sOcio-educativas designadas pela
Unidade Escolar.
§ 2u. Os especialistas educacionais terão jornadas de trabaiho de 40 (quarenta)
horas semanais, cumpridas em dois turnos diários de 04 (quatro) horas.
§ 30

Para efeito da composição dajornada de trabaiho, uma hora equivalente a urn

módulo aula.

S

§ 40• Para efeito de formaçao de turmas de ia a 4' série, o nürnero de alunos por
3, e 4' series: 30 alunos.
turma fica definido: 1a série: 25 alunos, 2,
Parágrafo Unico. Em caso de necessidade comprovada pela escola e Secretaria
Municipal de Educação poderã fazer rnodificaçoes nesses nñmeros.

Art. 22. 0 professor poderá ser aproveitado no ensino de outras disciplinas, ate
limite rnáxirno de 03 (trés), desde que devidamente habilitado.

0

Parãgrafo IiJnico - Os professores nivel Especial I e II e nivel I, II e III, do quadro
da Educaçäo da Rede Püblica Municipal corn a jornada de 40 (quarenta) horas, poderão fazer
opcão pela jornada de 25 (vinte e cinco) horas, corn o salário correspondente a jornada de

opcao.
TITULO V
DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS

.

CAPITULO I
Do Vencimento e Remuneração
Art. 23. 0 vencimento é a retribuicão pecuniária devida ao Professor, Especialista
Educacional e ao Auxiliar Educacional, pelo efetivo exercicio do cargo correspondente ao

padrâo

fixado

em Lei.

Art. 24. Remuneração é a retribuiçao para o membro do quadro da educação
rede piiblica municipal de Ji-Paraná - Rondônia, pelo efetivo exercicio do cargo correspondente
ao padrão fixado em Lei e acrescido das vantagens pessoais de que seja titular.
veoiaa uz ae Abril, 1701 - oairro urupi -
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Art. 25. Os pisos salariais do Quadro de Educacão da Rede Piblica Municipal d
Ji-Paraná - Rondônia estão estabelecidos no anexo 03 - Tabela de Remuneraçäo em Inicio de
Carreira.
CAPITLJLO II
Das Vantageus e Incentivos
SEçAOI
Das Vantagens

Art. 26. 0 Grupo Ocupacional da Educacão alérn dos direitos, vantagens e
concessöes que Ihe so extensivos, tern os seguintes incentivos:

I - adicional por tempo de servico;
H - salário famIlia
HI - gratificacôes inerentes

a fIinção;

IV - vantagem de dificil acesso
V - gratificacäo de direcao, vice-direção, secretãrio de escola, de acordo corn a
tipologia das unidades escolares.
Art. 27. 0 adicional por tempo de serviço obedecerá ao disposto na Lei 713.
Art. 28. 0 valor do salário farnIlia obedecerá ao disposto na Lei Federal 4266/63
e suas alteraçOes.

Art. 29. Ao membro do Quadro da Educação da Rede Publica Municipal de JiParaná - Rondônia, que se deslocar do seu niunicipio de lotação no desempenho de suas
atribuiçOes, desde que comprovada a efetiva participacão da sua atribuição, será concedida
além de transporte, diana, a titulo de indenizaçâo das despesas de alimentaçAo e hospedagem.
Parágrafo Unico. 0 valor da diana será fixada por Lei Municipal ou Decreto do
Poder Executivo.
Avenida 02 de Abril, 1701 - Bairro Urupá - CEP. 78.961-904
C N.P.J 04.092.67210001-25 - Fone (069) 422-1430 - Fax. (069) 423-8077
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Art. 30. Os funcionários do Quadro da Educacão da Rede Ptjblica Municipal de
Ji-Paraná - Rondônia, nos cargos de Professor e Especialista Educacional e que concluir pósgraduacão, a nIvel de especializacão, mestrado ou doutorado, farão jus a Gratificação de
Titularidade nos seguintes percentuais:
• Especializacão: 1 5% do vencimento base,
• Mestrado: 25% do vencimento base;
• Doutorado: 35% do vencimento base
Parágrafo Unico. Os Auxiliares Educacionais Ill - Nutricionista, Fonoaudiólogo

O

e PsicOlogo enquadram-se neste artigo.
Art. 31. Os integrantes do quadro da educação da rede pñblica municipal de Ji-

Paraná - Rondônia, de que trata esta Lei, nao poderão ser cotocados a clisposiçao ou
removidos a órgos näo ligados ao sistema de educacâo, exceto para ocuparem cargos em
comissão ou função de confianca, e nos casos de imposicão disciplinar, onde possam ser
reaproveitados.
Parágrafo Unico. Os projetos especiais da Secretaria Municipal de Educaçào,

como PROJAMS, aceleração de aprendizagern e outros que porventura sejam criados, serão
regulamentados por normas próprias, ou seja, regimento interno.

•

TITULO VI

Art. 32. A remocão dos servidores em Educacão de urna unidade escolar para
outra ou para a Secretaria - sede - obedecerá aos seguintes critérios:
I - dois anos de efetivo exercicio na função, na unidade de lotação,
H - ter alcançado urn minimo de 80 1/o na escala de pontos da avaliação de desempenho;
§

10.

A remoçäo será condicionada a existéncia de vaga na unidade desejada.

§ 2°. A remoção será a pedido do servidor, justificada e feita no més de
para vigorar a partir do exercicio seguinte.
Avenda 02 de Abril, 1701 - Bairro Urup

- CEP: 78 961-904
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§ Y. 0 servidor concursado para Unidades Escolares da zona rural, alérn de segui
todos os critérios citados nos incisos deste artigo deverá submeter a sua remoçAo a
necessidade da administração da Secretaria Municipal de Educacão.
§ 4°. A rernoção a bern do Serviço PiThlico será de acordo corn a necessidade da
adrninistraçäo da Secretaria Municipal de EducaçAo.
§ 5°. 0 responsável pela unidade escolar que remover urn servidor deverã
justificar por escrito, a causa e/ou necessidade.

•

§ 6°. Casos especiais serão resolvidos por uma Comissäo criada pela Secretaria
Municipal de Educação.

SEçAO ii
Das Férias
10,
Art. 33. As férias do corpo docente, conforme estatuido no artigo 8°, §
coincidirâo corn as férias escolares e terào duracAo de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 30

(trinta) dias continuos.
Art. 34. Os auxiliares educacionais teräo suas férias de conformidade corn a
escala elaborada pela Secretaria Municipal de Educacäo.
Parágrafo Unico. Os servidores matriculados em cursos regulares do ensino
Secretaria, que sua escala de férias coincida,
básico ou superior podem requerer, junto
preferencialmente corn as férias de seu curso.

a

Art. 35. 0 abono de férias seth pago ao corpo docente corn o vencimento do més
de dezembro, preferencialmente.

sEçAo 111
Da Aposentadoria
Art. 36. Conceder-se-a aposentadoria voluntária ao corpo docente que cornprove
exercicio exciusivo de atividades do magistério, no ensino básico, nos termos do artigo 201 da

ConstituiçAo Federal e seus parágrafos.
Avenida 02 de Abril. 1701 - Bairro Urupá - CEP: 78.961 -904
C,N.P J. 04.092 6720001-25 - Fone (069) 422-1430 - Fax 069) 423-8077
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Art. 37. Aos dernais servidores, nao se aplica o disposto no § 8° do artigo 201, da
Constituicão Federal.

CAPITULO Ill
Das Disposicöes Transitórias
Art. 38. Será instituido urn quadro de pessoal por escola, de acordo corn o nümero

de alunos.

S

Art. 39. A impiernentacâo do piano instituido por esta iei dependerá de
rnanifestação do Conseiho Municipal de Politica de Adrninistraçâo e Remuneração de
Pessoal, e do estimativo de impacto financeiro orçamentário, bern corno de sua
cornpatibiiidade corn as Leis do Piano Plurianual, Diretrizes Orçarnentárias e do Orçarnento

Anual.
Art. 40. 0 Executivo regulamentarã esta Lei em ate cento e oitenta dias, a contar
de sua publicacão.
Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, e terã eficácia após o
cumprimento das formaildades dos artigos 39 e 40.

•

Art. 42. Revogam-se as disposicoes em contrário, especialmente as Leis
Municipais n0S 341, de 21 de maio de 1991; 677, de 30 dejunho de 1995 e 860, de 7 de abril
de 1998.

Palácio Urupã, aos 7 dias do mês de dezembro 2001.

ACIR

Avenida 02 de Abril. 1701 - Bairro Urupá - CEP: 78961-904
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ANEXO I

Tabela de Cargos e NIveis de acordo corn a escolaridade
NIvel

Cargo

fl

Escolaridade

Auxiliar Educacional

1

Ensino Fundamental

Auxiliar Educacional

II

Ensino Médio

Auxiliar Educacional

III

Curso Superior

-

30

grau

Ensino Fundamental
11 Ensino Medio
Graduaçao em Pedagogia, Psicologia. Nutriçäo
e Fonoaudiologia
-

I e II

Auxiliar Especial

-

I

Especialista Educacional

Graduacäo em Pedagogia, Psicologia. Nutrição
e Fonoaudiologia corn pós-graduacão em nIvel
II
de Especializacao Latu Senso, Mestrado ou
Doutorado.
Especial I Não habilitado para o Magistério
Formação de Nivel Superior Licenciatura
Especial II
Curta.
Magistério em nivel de ensino Médio e/ou corn
I
o curso de adicional.
Corn graduacão em Licenciatura plena
II

Especialista Educacional

Professor
Professor
Professor

S

Professor

Graduação em Licenciatura plena corn pOsgraduação em nivel de especializacão Latu
Senso. Mestrado ou doutorado.

III

Professor

b

"I

Averiida 02 de Abril, 1701

-

Bairro Urupá

C.N.P J. 04.092672/0001-25

-

-
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Tabela de Caros e NIveis de acordo corn a escolaridade
Escolaridade

NIvel

Cargo
.Auxi liar Educacional

I

Ensiiio Fundamental

Auxiliar Educacional

II

Ensino Médio

Auxiliar Educacional

111

Curso Superior

Auxiliar Especial

I e II

I Ensino Fundamental

grau

-

II

.

3°

-

Ensino Médio
Psicologia,

Especialista Educacional

I

Graduacão em Pedagogia,
Nutrição e Fonoaudiologia

Especialista Educacional

11

Graduacão em Pedagogia, Psicologia,
Nutricão e Fonoaudiologia com pósgraduacão em nivel de Especializacão Latu
Senso, Mestrado ou Doutorado.

Professor

Especial I

NAo habilitado para o Magistério

Professor

Especial 11 Formação de Nivel Superior Licenciatura
Curta.

Professor

I

Magistério em nivel de ensino Médio e/ou
corn o curso de adicional.

Professor

11

Coin graduação em Licenciatura plena

Professor

Ill

Graduação em Licenciaturalena corn pósgraduacão em nIvel de espcializacão Latu
Senso. Mestrado ou doutor.

CEP: 78.961-904
Avenida 02 de Abril, 1701 Bairro Urupá
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Enquadramento dos cargos atuais dentro do quadro da Educaçäo da Rede
Püblica Estadual
Cargos Atuais

n

Cargos do Projeto

Merendeira, vigia. agente de limpeza,
zeladora, auxiliar administrativo, auxiliar
de biblioteca, agente de portaria, inspetor
Auxiliar Ed ucacional
de alunos, motorista de transporte escolar
(leve), secretária, agente admi iii strativo,
.

digitador
Nutricioni sta, fonoaudiólogo, psicólogo

1- Ensino Fundamental.
TI Ensino Medio
-

Ill

Auxiliar Educacional
Auxiliar Educacional
Especial

Motorista de transporte escolar (pesado)
Supervisor,
(pedagogia).

.

NIvel por Escolandacle

1- Ensino Fundamental.
ii E nsino Medio
-

admini strador Especial ista
Educacional

orientador,

administrador
orientador,
Supervisor,
(pedagogia), psicopedagogo, todos corn Especialista
pós-graduacão (especializacao Latu Senso, Educacional
rnestrado e/ou doutorado).
Nivel Especial I
Professor leigo (monitor)
Nivel Especial 11
Professor Licenciatura Curta

Scm Magistério
Licenciatura curta

Professor Magistério.

Professor

Professor Licenciatura Plena.

Professor

11

corn
Plena
Licenciatura
Professor
especializacão Lau Senso e/ou Mestrado Professor
e/ou Doutorado.
I

Ill

Avenida 02 de Abni. 1701

-

Bairro Urupã

C N P.J. 04 092 67210001-25
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ANEXO III

Tabela de RemuneraçAo em InIcio de Carreira
VENCIMENTOS

NIVEL

Auxiliar Educacional I

R$

216,00

Auxiliar Educacional II

R$

269,78

Auxiliar Educacional III
Auxiliar Especial I

R$ 1.208,00
350,00
R$

Auxiliar Especial II

R$

Especialista Educacional I

R$ 1.208,00

*

Especialista Educacional II

-0-

20h

R$

262,48

40h

R$

464,72

20h

R$

362,47

Nivel Especial ii 40h
Professor 1 20h

R$

724,96

R$

302,08

R$

604,15

20h

R$

453,10

40h

R$

906,20

NIvel Especial I
Nivel Especial I

-

-

Nivel Especial II

-

-

-

Professor I

0

400,00

-

40h

Professor II

-

Professor 11

-

Professor III

*

Avenida 02 de Abrit, 1701
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