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Art. 47 — O docente readaptado exercerá funções na mesma unidade onde se 

achava lotado por ocasião da readaptação, podendo ser deslocado para nova sede 

de exercício e ou trabalho, a critério do Executivo. 

Art. 48 — O professor readaptado em caráter permanente deixará vago o seu cargo a 

partir da data da publicação do ato oficial. 

Art. 49 — A decisão publicada, conforme trata o artigo anterior, deverá ser clara 

constando se a readaptação é permanente ou temporária, se temporária, constar o 

período. 

CAPITULO XVII 

DA CLASSIFICAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES OU AULAS 

Art 50 - Para fins de atribuição de classes ou aulas, os professores serão 

classificados por campo de atuação, a saber: 

§ 1° - Respeitado o respectivo campo de atuação, os professores serão classificados 

observada a seguinte ordem de prioridade: 

I — quanto à situação funcional: 

a — os titulares de cargos, providos mediante concurso de provas e titulo 

correspondente ao campo de atuação; 

b — os ocupantes de função-atividade do Quadro do Magistério; 

c — candidatos à admissão; 

II — quanto à habilitação: 

a - a específica do cargo ou da função-atividade; 

b - a não específica; 

III — Quanto ao tempo de serviço: 

a - Os que contarem maior tempo de serviço na unidade escolar como docente no 

campo de atuação referente às classes ou aulas a serem atribuídas, 
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b — os que contarem maior tempo de serviço no cargo ou função-atividade como 

docente no campo de atuação referente às classes ou aulas a serem atribuídas, ou 

ainda em outras funções inerentes às do Magistério Público Municipal; 

IV — Quanto aos títulos: 

a — Certificado de aprovação em concurso público de provas e títulos, específico das 

classes ou aulas a serem atribuídas; 

b — diploma de mestrado, doutorado ou pós-graduação referente às classes ou aulas 

a serem atribuídas; 

c — cursos de especialização, aperfeiçoamento, treinamentos, qualificação 

específica, com duração mínima de 20 (vinte) horas, desde que ministrados pelo 

Departamento Municipal de Educação, órgãos e entidades devidamente 

reconhecidos. 

§ - 2°  - Serão expedidas normas complementares necessárias ao cumprimento 

deste artigo, estabelecendo, inclusive, as ponderações quanto ao tempo de serviço 

e valores dos títulos. 

n A mirro Ia I N.n ma 
kamri 1 ULL/ AV III 

DOS DIREITOS E DOS DEVERES 

SEÇÃO I 

DOS DIREITOS 

Art. 51 - Além dos previstos em outras normas, são direitos dos integrantes do 

Quadro do Magistério que atua na unidade Escolar: 

I — ter a seu alcance informações educacionais, bibliográficas, material didático e 

outros instrumentos, befri COMO Contar com assistência técnica que auxilie e estimule 

a melhoria de seu desempenho profissional e ampliação de seus conhecimentos' 
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II — ter assegurada a oportunidade de freqüentar cursos de atualização pedagógica, 

capacitação profissional, de extensão universitária ou outros promovidos pelo 

Departamento Municipal de Educação. 

III — dispor no ambiente de trabalho, de instalações e material técnico-pedagógico 

suficientes e adequados, para que possa exercer com eficiência e eficácia suas 

funções; 

IV — ter liberdade de escolha e utilização de materiais, de procedimentos didáticos e 

de instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem, dentro dos 

princípios psico-pedagógicos, objetivando alicerçar o respeito à pessoa humana e à 

construção do bem comum; 

V — receber remuneração de acordo com a classe, nível de habilitação, tempo de 

serviço e regime de trabalho;  conforme o estabelecido em lei: 

VI — receber auxílio para publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnicos 

científicos, quando solicitado e aprovado pela Administração; 

VII — ter assegurada a igualdade de tratamento no plano técnico-pedagógico, 

independentemente do regime jurídico a que estiver sujeito; 

VIII — receber através dos serviços especializados de educação, assistência ao 

exercício profissional; 

IX — participar, como integrante do Conselho de Escola, dos estudos e deliberações 

que afetam o processo educacional; 

X — participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades 

escolares; 

XI — reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da categoria e 

da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares. 

Art. 52 — Os docentes em exercício na regência de classe, inclusive os readaptados 

em exercício na Unidade Escolar, usufruirão férias de acordo com o Calendário 

Escolar. 

Art. 53 — Os docentes afastados junto a órgãos da Prefeitura Municipal usufruirão 

férias conforme os seNidores púbilcnsda Prefeitura Mi ininipn! de pnntAQ nostniA 
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Art. 54 — Os integrantes do Quadro de Magistério poderão usufruir até 6 (seis) faltas 

abonadas durante o ano letivo e não cumulativas mensalmente. 

SEÇÃO II 

DOS DEVERES 

Art. 55 — O integrante do Quadro do Magistério que atua na Unidade Escolar tem o 

dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições, mantendo 

conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, além de cumprir as 

obrigações previstas em outras normas, deverá: 

I — conhecer e respeitar as leis em geral e, em especial, às pertinentes à educação; 

II — preservar os princípios, os ideais e os fins da Educação Brasileira, através de 
seu desempenho profissional; 

III — empenhar-se em prol do desenvolvimento do educando utilizando processos 

que acompanhem o processo científico da educação; 

IV - participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas 
funções; 

V — comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade e, ainda, em 

conformidade com o horário estabelecido peias normas escolares, executando suas 
tarefas com eficiência, zelo e presteza; 

VI — manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 
comunidade em geral; 

— lne-Pntlx.inr e participos.au, u diálogo e a cooperação entre educandos, demais 

educadores e a comunidade, visando à construção do conhecimento e uma 
sociedade democrática; 

VIII — assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do 

educando preparando-o para o exercício pleno da cidadania; 

IX — respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a 
eficácia de seu aprendizado' 
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— comunicar à autoridade imediata as irregularidades de que tiver conhecimento 

na sua área de atuação, ou às autoridades superiores, no caso de omissão por parte 

da primeira; 

XI — zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da categoria 

profissional; 

XII — fornecer elementos para a permanente atualização de seus assentamentos 

funcionais junto aos órgãos da Administração; 

XIII — considerar os princípios psico-pedagógicos, a realidade sócio-econômica da 

clientela escolar e as diretrizes da politica educacional na escolha e utilização de 

materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-

aprendizagem; 

XIV — participar do Conselho de Escola; 

XV — participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

XV/ — elaborar e cumprir o plano de trabalho e participar da avaliação das atividades 

aerniorae cana enrIn a nrnnneta narlannnira ria e tnirlarla aernlar. 
...".od...111/44%.• CA 1.11•1/4.1J444 	 \iCi MCI UI IIINAGAW., 

XVII — estabelecer estratégias de recuperação para os educandos de menor 

rendimento escolar; 

XVIII — impedir toda e qualquer manifestação de preconceito e ou discriminação 

social, racial, religiosa, ideológica; 

XIX — cumprir e respeitar as orientações, normas e determinações hierárquicas 

profissionais; 

XX — Revogado. 

XXI — atuar dentro da linha de ação adotada no ambiente escolar. 

CAPITULO XIX 

9,1  DO CONSELHO DE ESCOL 
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Art. 56 — O Conselho de Escola é um órgão de natureza consultiva e deliberativa 

formado por professores, pais, servidores da Unidade Escolar e alunos, conforme 

dispuser o Regimento Escolar. 

CAPITULO XX 

DA RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA 

SEÇÃO 1 

DOS VENCIMENTOS, 00 SALÁRIO E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 57 — A retribuição pecuniária dos servidores abrangidos por esta Lei 

compreende vencimentos, salário e remuneração. 

Art. 58 — Os valores dos vencimentos, salários e remuneração dos servidores 

abrangidos por esta Lei, são os fixados na Escala de Vencimentos — Classes de 

Docentes e na Escala de Vencimentos — Classes de Suporte Pedagógico, 

constantes dos Anexos III, IV, V e VI integrantes desta Lei, na seguinte 
conformidade: 

I — Anexo 	Escala de vencimentos — Classe de Docentes, aplicável à classe de 

Monitores de Educação Infantil (ME!) e Professor de Educação Infantil (PE!): 

Jornada Inicial de Trabalho Docente —24 horas-aula. 

II — Anexo IV: Escala de Vencimentos - Classe de Docentes, aplicável à classe de 
Professores de Educação Básica I (PEBA): Jornada Básica de Trabalho Docente — 
30 horas-aula. 

III — Anexo V: Escala de Vencimentos — Classe de Suporte Pedagógico, aplicável às 

classes de Diretor de Escola, Vice Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico: 

Jornada de Trabalho —40 horas. 

IV — Anexo VI: Escala de Vencimentos — Classe de Suporte Pedagógico, aplicável à 

classe de Supervisor de Ensino: Jornada de Trabalho — 20 hora 
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§ único — Todas as Escalas de Vencimentos citadas no "cape, deste artigo, são 

compostas de 6 (seis) níveis, correspondendo o primeiro ao vencimento inicial do 

cargo e os demais à progressão horizontal,  decorrente da Evolução Funcional 
prevista nesta lei. 

SEÇÃO II 

DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS 

Art. 59 — As vantagens pecuniárias que os servidores, abrangidos por esta Lei 
fazem jus, são: 

I — adicional por tempo de serviço; 

II — décimo terceiro salário; 

III — salário família; 

IV - adicional de férias; 

V — outras vantagens pecuniárias e ou gratificações por força de lei. 

SUBSEÇÃO! 

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 60 — Ao ocupante de cargo do Quadro do Magistério, terá direito ao adicional 

por tempo de serviço que será calculado em espécie de qüinqüênio pelo tempo de 

exercício no magistério público (inclusive classes de suporte pedagógico e ou 

especialista de educação) municipal de Pontes Gestal. 

Art. 61 — Para o servidor do Quadro do Magistério, conforme dispõe o artigo anterior, 

a cada qüinqüênio vencido, fará jus a 5% (cinco por cento) de acréscimo a ser 

percebido e calculado sobre o total do salário base. 

§ único — Os benefícios deste artigo não serão percebidos retroativamente, apenas 

computado o tempo anterior (inclusive o tempo anterior prestado em outro cargo djv 
/2 
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DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL 

Art, 66 — Evolução Funcional é a passagem do integrante da carreira do magistério 

para nível retribuitório superior ao da respectiva classe, mediante a avaliação de 

indicadores de crescimento da capacidade potencial de trabalho e de níveis de 
desempenho do profissional do magistério. 

Art. 67 — O integrante da carreira do magistério poderá passar para nível superior da 

respectiva classe através das seguintes modalidades: 

I — pela via acadêmica, considerando o fator habilitações acadêmicas obtidas em 
grau superior de ensino, ou 

II — pela via não-acadêmica, considerados os fatores relacionados à atualização, 

aperfeiçoamento profissional, produção profissional e níveis de desempenho 

profissional na respectiva área de atuação. 

§ Único — O profissional do magistério evoluirá, nos termos deste artigo, em 

diferentes momentos da carreira, de acordo com sua conveniência e a natureza do 
trabalho. 

Art. 68 — A Evolução Fueeienai pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a 

formação acadêmica do profissional do magistério, no respectivo campo de atuação, 

um dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade de seu trabalho. 

§ único - Fica assegurada a Evolução Funcional pela via acadêmica por 

enquadramento automático, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte 
conformidade: 

I — Classe de docente: mediante a apresentação de diploma ou certificado de curso 

de grau superior de ensino, de graduação correspondente à licenciatura plena 

relativa às classes ou aulas objeto do concurso, será, enquadrado no nível II; 

a — mediante apresentação de certificado de conclusão de curso de mestrado eu 

doutorado, respectivamente, no nível III ou IV. 

II — Classe de Suporte Pedagógico: certificado de conclusão de curso de pós-

graduação, em nível de mestrado e de doutorado, respectivamente, nos níveis IV e 
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Art. 69 — A Evolução Funcional pela via não-acadêmica ocorrerá através de fatores 

relacionados à atualização, tempo de efetivo exercício no cargo, aperfeiçoamento 

profissional, produção profissional e nível de desempenho profissional na respectiva 

área de atuação, e, ainda, conforme dispuser o regulamento. 

§ 1° - Consideram-se componentes do Fator Atualização e Fator Aperfeiçoamento 

todos os cursos de Formação complementar, no respectivo campo de atuação, de 

duração igual ou superior a 30 (trinta) horas, realizados pelo Departamento 

Municipal de Educação de Pontes Gestal ou Instituição com ele conveniado bem 

como por UniverSidaS, pelos quais serão atribuídos pontos, uunivi • I rnnfnrma  sua 

especificidade. 

§ 2° - Consideram-se componentes do Fator Produção Profissional, as produções 

individuais e coletivas realizadas pelo profissional do magistério, em seu campo de 

atuação, às quais serão atribuídos pontos, conforme suas características e 

especificidades. 

§ 3°  - Serão atribuídos pontos ao Fator "Níveis de Desempenho" considerando os 

níveis de desempenho do integrante do Quadro do Magistério quanto aos seus 

deveres e atribuições. 

§ 40  - Os cursos previstos neste artigo, os itens de produção profissional e dos níveis 

de desempenho, serão considerados uma única vez, vedada a sua acumulação. 

§ 5° - Evolução automática quanto ao tempo de permanência e efetivo exercício 

prestado no cargo. 

Art. 70 — Para fins de Evolução Funcional automática prevista no artigo anterior, § 

5°, deverá ser cumprido interstício mínimo de permanência em um nível com tempo 

de exercício prestado no cargo pelo profissional do Quadro de Magistério, na 

seguinte conformidade: 

I — Classe docente: 03 (três) anos de permanência em um nível para evoluir para o 

próximo imediatamente superior. 

II — Classe de Suporte Pedagógico: 03 (três) anos de permanência em um nível para 

evoluir para o próximo imediatamente superior 
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Art. 71 — Será excluído do cômputo para o interstício e permanência a que se refere 

o artigo anterior, o tempo que o servidor estiver: 

1— licenciado para tratar de interesses particulares; 

II — afastado para prestar serviço em outro órgão ou Entidade; 

111 — licenciado para freqüentar cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, 

especialização ou atualização, no País ou no exterior; 

Art. 72 — Os pontos acumulados e não utilizados para fins de Evolução Funcional 

serão considerados, para os mesmos fins, em relação ao integrante do Quadro do 

Magistério que vier a ser investido em cargo desse mesmo Quadro. 

Art. 73 — Fica instituída no órgão competente da Administração Municipal, a 

Comissão de Gestão de Carreira, com a atribuição de propor critérios para a 
Evolução Funcional e demais providências relativas ao assunto, na forma a ser 
estabelecida em regulamento. 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 74 — Aplicam-se subsidiariamente aos integrantes do Quadro do Magistério as 

normas e legislação relativas ao sistema de Administração de Pessoal da Prefeitura 
bile te-dnin..1 
mui impai uc 1 ‘..1111=0 VCOLOI. 

Art. 75 — O Poder Executivo fica autorizado, na forma que for estabelecida em 

regulamento, a admitir, nas unidades escolares da rede municipal, professores 

devidamente habilitados para substituir os professores em suas faltas, impedimentos 

legais, cargos vagos ou aulas em número reduzido que não justifiquem a criação de 
cargo. 

Art. 76 — As atribuições dos cargos dos integrantes do Quadro do Magistério, além 

das previstas nesta lei, serão fixadas em regulamento. 

Art. 77 — A Administração Municipal poderá disponibilizar na Educação Municipal, as 

modalidades de Ensino: Educação de Jovens e Adultos, Informática e outros 
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projetos e oportunidades educacionais, se considerados de interesse pelo 

Departamento de Educação. 

Art. 78 — Para efeito do cálculo da retribuição mensal, o mês será considerado como 
de 5 (cinco) semanas para as Jornadas de Trabalho Docente e para a carga 
suplementar de trabalho. 

Art. 79 — O dia (quinze) de outubro é considerado o Dia do Professor e feriado 
escolar nas unidades escolares da rede municipal. 

Art. 80 — Além dos cargos existentes e devidamente providos através de nomeação 

por concurso público, ficam criados no Subquadro de Cargos do Quadro de 

Magistério de provimento efetivo: 

I — Classe de Docentes: Monitor de Educação Infantil — SQCE: 06 (seis) cargos. 

II - Classes de Suporte Pedagógico (ou Especialista de Educação): 

a - Supervisor de Ensino — SQCE: 01 (um) cargo; 

b — Vice Diretor de Escola — SQCE: 01 (um) cargo. 

c - Coordenador Pedagógico — SQCE: 01 (um) cargo; 

Art 81 — O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênio, parceriá com 

entidades filantrópicas, instituições públicas, particulares para dar atendimento 

educacional às crianças da Educação Infantil da rede pública municipal de ensino, 

inclusive para uso de prédios e' ou outras dependências até que seja construída 

infra-estrutura própria para atendimento na própria sede educacional. 

Art. 82 — Ficam preservados e mantidos todos os direitos e vantagens pecuniárias e 
profissionáis ariciiiíridns 21:4 a vigência Lin presente lei. 

Art. 83 — Por virtude desta lei, fica criado o Departamento Municipal de Educação de 

Pontes Gastai a ser regulamentado. 

Art. 84 — Será também lotado nas unidades educacionais, o pessoal necessário 

para o apoio, funcionamento e manutenção da rotina educacional, amparado por 
legislação munic.  I 
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Art. 85 — Caberá ao Diretor da unidade educacional requisitar à Administração 

Municipal, o pessoal necessário previsto no "caput" do artigo anterior. 

Art. 86 — Com a criação e alterações contidas no artigo 80, desta Lei, o Quadro do 

Magistério público municipal de Pontes Gastai fica assim constituído: 

— PEB I: 10 (dez) cargos (providos por nomeação em concurso público); 

II — PD: 3 (três) cargos (providos por nomeação em concurso público); 

iii - 	06 (seis) cargos (vagos); 

IV --Supervisor de Ensino: 01 (um) cargo (vago); 

V — Diretor de Escola: 01 (um) cargo (provido por nomeação em concurso público); 

VI — Vice Diretor de Escola: 01 (um) cargo (vago); 

VII — Coordenador Pedagógico: 01 (um) cargo (vago); 

Art. 87 — A ausência do profissional do magistério poderá ser caracterizada como 
parcial ou integral. 

§ - único — Quando parcial, a falta será caracterizada através de até a metade do 

totai da jornada diária de trabalho e correspondera ao total de horas ausentes. 

Art. 88 — Compete ao Departamento Municipal de Educação, a elaboração de 

cursos, congressos, seminários de capacitação e atualização dos profissionais do 

Quadro do Magistério, bem como a expedição dos respectivos certificados. 

CAPITULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 89 — Os atuais integrantes do Quadro do Magistério terão o cargo ou função — 
a+ixiirIndc  anni tcrlrarine da rnnfnrmirlarla rnm ne Anovne I c II infanrcnice riceta I 

PI 
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respeitados os respectivos níveis de cada servidor. 

Art. 90 - Fica determinado o período de até 4 (quatro) anos para providências e 

regularização do provimento efetivo dos cargos de Monitor de Educação Infantil. 
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Art. 91 - O Órgão competente da Prefeitura Municipal apostilará os títulos e fará as 

devidas anotações nos prontuários dos integrantes do Quadro do Magistério 
abrangidos por esta Lei. 

Art. 92 - Fica transformada a atual Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental "Frederico Pontes Gestal", com sede na Rua Dona Maria Josefa de 

Jesus, 101, COHAB — Lauro Moreira dos Santos — Pontes Gestal — SP, CEP. 

15.560.000, em CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL FREDERICO PONTES 

GESTAL — (C.E.M. FREDERICO PONTES GESTAL), com sede no mesmo 

endereço citado, que atenderá crianças ue euucayau Irlialutiu UC C a 6 anos e o 

ensino fundamental (Ciclo I) até a quarta série e, ainda, outros cursos de 

modalidades de mesmo nível previstos em legislação pertinente. 

§ - único — Ficam mantidas todas as características educacionais da escola, 

inclusive os cargos e funções profissionais existentes. 

Art. 93 - Para o disposto no artigo anterior e até que se atenda ao espaço físico 

necessário para o fiel cumprimento desta lei, ainda, como extensão, o Poder Público 

poderá atender à clientela escolar, em prédios localizados no município da rede 

municipal, em creches e ou particulares cedidos, próprios ou alugados para 
.-i+anriirnan+s-% da domande, ace•nlar nrinninalrnan+aa ad, enarãe• Infantil atci 11.111/ 	 %.1 ou' Ia114.412 001/4/1.1101, 1/1111lel pai P ulo,, IGIII.G a 1-.1.11.41/4.•125,1;11./ 11 liai II.11.. 

§ - único — Em se tratando de turmas de educação infantil, no Centro de Educação 

Municipal, alguns destes espaços deverão ser de uso exclusivo das crianças de até 

seis anos, podendo outros, serem compartilhados com os demais níveis de ensino, 

desde que a ocupação se dê em horário diferenciado, respeitada a proposta 
pedagógica da escola. 

Art. 94 - Serão expedidas normas regimentais, bem como, propostas pedagógicas 

para o fiel atendimento ao disposto no artigo 93, desta lei. 

Art. 95 — Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar os atos necessários à 

execução da presente Lei. 

Art. 96 — As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

dotações próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 97 — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 98 - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Pontes Gestal, aos catorze dias do mês de setembro de 

2007. (14.09.07) 

Publicado no lugar de costume desta Secretaria e registrado no Livro próprio de 

Leis, na data supra. 

DNILSO SR 

Secretário 

CARDOSO 
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VI 

DENOMINAÇÃO 

Supervisor de Ensino 
Diretor de Escola 

NÍVEL 
INICIAL FINAL 

Vice Diretor de Escola 
Coordenador Pedagógico VI 

VI 
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ANEXOS INTEGRANTES DA LEI N°1.021, DE 14 DE SETEMBRO DE 2.007 

ANEXO 1 
TABELA —A 

(CLASSES DE DOCENTES) 

DENOMINAÇÃO 
NIVEL 

INICIAL FINAL 
Professor de Educação Básica I — PER — I 

I VI 
Monitor de Educação infantil - MEI 

I VI 
Professor de Educação Infantil - PEI 

I VI 

ANEXO II 
TABELA — B 
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1 

ANEXO III 
ESCALA DE VENCIMENTOS 

CLASSE DOCENTE -JORNADA INICIAL DE TRABALHO DOCENTE 
24 HORAS - AULA / SEMANA 

CARGO/NÍVEL  11 iii IV V VI MEI  605,30 641,61 680,11 720,92 764,17 PEI 938,35 994,65 1054,33 I 1 17,58 1184,64 
810,02 
1255,72 

ANEXO IV 
ESCALA DE VENCIMENTOS 

CLASSE DOCENTE -JORNADA BÁSICA DE TRABALHO DOCENTE 
30 HORAS - AULA / SEMANA 

CARGO /NIVEL  

I 	1  
I II IV I v VI PEB -1 1171,50 1241,79 I 1316,29 	I 1395,27 1478,99 

I 
1567,73 

SUPORTE 

ANEXO V 
ESCALA DE VENCIMENTOS 

PEDAGÓGICO -JORNADA DE TRABALHO -40 HORAS / SEMANA 

CARGO / NÍVEL  
Diretor 

1 II III IV V VI de Escola  
Vice 

2247,20 2382,03 2524,95 2676,45 2837,03 Diretor de Escola  
Coord. 

1908,00 2022,48 2143,82 2272,45 2408,80 
3007,26 

Pedagógico 1750,00 1855,00 1966,30 2084,27 2209,33 
2553,33 
2341,89 

ANEXO VI 

ESCALA DE VENCIMENTOS 

SUPORTE PEDAGÓGICO - JORNADA DE TRABALHO -20 HORAS / SEMANA 

CARGO/NÍVEL 	

I 1
11 	I III 	IV 	V 	VI  Supervisor de Ensino 	1 550,00 I 1643,00 I 1741,58 I 1846,07 	I 1956,83 	2074,24 	I 
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