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LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2011 

 
 

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO E O PLANO DE 

CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

MONTEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, FAÇO SABER QUE A 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI 

COMPLEMENTAR: 
 
 

TÍTULO I 
DO ESTATUTO E DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

  Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal, nos 

termos da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece às 
diretrizes e bases da educação nacional, conforme a Resolução nº 02, de 29 de 
maio de 2009, que Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, em 
conformidade com o artigo 6º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e 

com base nos artigos 206 e 211 da Constituição Federal, nos artigos 8º, § 1º, e 67 
da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, e no artigo 40 da Lei Federal nº 
11.494, de 20 de junho de 2007, observada as peculiaridades do Município.  

 
Art. 2º - Integram o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal, ora instituído, os 
profissionais da educação que exercem atividades de docência, os que oferecem 
suporte pedagógico direto a tais atividades, assim considerado as de direção ou 

administração escolar, de supervisão, de inspeção e de orientação educacional, e os 
que exercem atividades de apoio pedagógico, assim consideradas as de orientação 

psicopedagógica e as de integração escola/comunidade. 
 

  Art. 3º - A presente Lei, norteada pelos princípios do dever do Estado 

para com a educação pública, gratuita e de qualidade para todos e da gestão 
democrática do ensino público, tem por finalidades:  

  I - a valorização dos profissionais do magistério público;  
  II - o estímulo ao trabalho em sala de aula;  
  III – a melhoria do padrão de qualidade do ensino público municipal.  
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Art. 4º - A valorização dos profissionais do magistério público será 

assegurada pela garantia de:  
  I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  

  II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 
  III - vencimento básico; 

IV - remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício no 
magistério público municipal;  

  V - progressão funcional baseada na avaliação do desempenho e 
capacitação e/ou na titulação e no tempo de serviço;  
  VI - período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluídos 

na carga horária de trabalho;  
  VII - condições adequadas de trabalho.  

 
  Art. 5º - A melhoria do padrão de qualidade do ensino público 
municipal será buscada pela garantia dos insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, bem como pelo 
estabelecimento da relação adequada entre o número de alunos e o professor, a 

carga horária, os demais profissionais do magistério e as condições materiais da 
unidade escolar; segundo parâmetros definidos, pelo Conselho Municipal de 

Educação, à vista das condições disponíveis e das peculiaridades do Município.  
  

TÍTULO II 

DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

  Art. 6º - O presente Estatuto dispõe sobre os aspectos gerais do 
Magistério Público Municipal de Monteiro e sobre seus direitos e obrigações. 

 
  Art. 7º - O Regime Jurídico do pessoal do Magistério Municipal é o 
estatutário, de acordo com a Lei especifica que estatui o regime jurídico único dos 

servidores municipais.  
 

  Art. 8º - Para efeito desta Lei, consideram-se:  

  I - Magistério Público Municipal – conjunto de profissionais em 
educação que exercem atividades de docência; os que oferecem suporte 

pedagógico direto a tais atividades, assim consideradas as de direção ou 
administração escolar, de inspeção, de supervisão e de orientação educacional, e os 

que oferecem atividades de apoio pedagógico, assim consideradas as de orientação 
psicopedagógica e as de orientação escola/comunidade. 
  II - Professor – profissional do magistério que exerce atividades 

docentes.  
III - Cargo do Magistério – conjunto de atribuições e 

responsabilidades, previstas nesta Lei para o profissional do magistério, com 
denominação própria e vencimento para provimento em caráter efetivo.  
  IV - Quadro do Magistério – conjunto de cargos e funções, sob a 

responsabilidade dos profissionais do magistério municipal. 
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  V - Função – atividade desempenhada pelos profissionais do magistério 

diretamente ligados ao funcionamento do Sistema Municipal de Ensino e ao 
aperfeiçoamento da educação.  

  VI - Sistema Municipal de Ensino – compreende toda a organização 
escolar do município, constituída pela Secretaria de Educação, os Conselhos a ela 
ligados e as unidades de ensino mantidas pela Prefeitura.  

 
CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS 
 
  Art. 9º - São direitos dos profissionais do magistério:  

  I - remuneração de acordo com a titulação, a habilitação e o regime de 
trabalho, conforme o estabelecido nesta Lei, independente do nível, série ou ciclo e 

modalidade de ensino que atuem;  

  II - escolher e aplicar os processos didáticos e as formas de avaliação 
de aprendizagem, observadas as diretrizes do Sistema de Ensino;  

  III - disposição, no ambiente de trabalho, de instalações e material 
didático suficiente e adequado ao desempenho de suas funções;  

   IV - participar na elaboração do projeto político-pedagógico da escola; 
  V - ter assegurada oportunidade de freqüentar cursos de formação, 

atualização e especialização profissional, a critério do Conselho Municipal de 
Educação;  
  VI – receber, através dos serviços especializados de educação, 

assistência ao exercício profissional;  
  VII - participação no processo democrático de gestão escolar;  

  VIII - progressão funcional baseada no tempo de serviço, na avaliação 
de desempenho, na capacitação e na titulação.  
 

CAPÍTULO III 
DAS FÉRIAS 

 
  Art. 10 - Fica garantido aos profissionais do magistério o direito ao 
gozo de férias anuais, remuneradas com o terço a mais do que a remuneração 

mensal, por:  

  I - 30 (trinta) dias para o professor em efetivo exercício da docência 

nos estabelecimentos de ensino, mais 15 (quinze) dias de recesso;  
  II - 30 (trinta) dias para os demais profissionais da carreira do 
magistério.  

  § 1º - Os ocupantes dos cargos do magistério, à exceção de diretor e 
diretor-adjunto, gozarão férias durante as férias escolares ou de acordo com as 

conveniências do Sistema Municipal de Ensino.  
  § 2º - Os ocupantes dos cargos de diretor e diretor-adjunto de 
estabelecimento de ensino poderão gozar férias durante o período letivo, 

obedecendo escala estabelecida pela Secretaria de Educação.  

  § 3º - É vedada a acumulação de férias anuais, salvo imperiosa 

necessidade do serviço, e por, no máximo, 02 (dois) períodos.  

CAPÍTULO IV 
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DAS LICENÇAS 

 
  Art. 11 – Além das licenças estabelecidas no Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais, poderão ser concedidas ao profissional do magistério licença 
para: 
  I - freqüentar cursos de formação ou capacitação profissional; 

  II - participar de congressos, simpósios e demais encontros técnicos ou 
científicos, relacionados à sua área de atuação no Sistema Municipal de Ensino;  

  III - participar de congressos e eventos similares, de natureza 
profissional ou sindical, para os quais houver sido indicado pela categoria ou pela 
entidade sindical.  

  Parágrafo Único - A liberação mencionada nos incisos I, II e III deste 
Artigo, dependerá sempre das conveniências do Sistema Municipal de Ensino e a 

critério do Conselho Municipal de Educação.  
 
  Art. 12 – A licença para freqüentar cursos de formação poderá ser 

concedida: 
  I - para cursos de mestrado, por um prazo máximo de 02 (dois) anos;  

  II - para cursos de doutorado, por um prazo máximo de 03 (três) 
anos.  

  § 1º - A licença de que trata este Artigo, somente será concedida 
quando houver relação do curso com sua área de atuação no Sistema Municipal de 
Ensino, a critério do Conselho Municipal de Educação, homologado pela Secretaria 

da Educação, conforme os requisitos de oportunidade e conveniência.  
  § 2º - A concessão da licença para freqüentar cursos priorizará as 

áreas em que houver maior carência de profissionais habilitados ou menor índice de 
qualificação.  
 

  Art. 13 - A concessão da licença para freqüentar cursos de formação 
importa no compromisso de o profissional, ao seu retorno, permanecer, 

obrigatoriamente, no magistério público municipal, por tempo igual ao da licença, 
sob pena do ressarcimento das despesas efetuadas.  
  Parágrafo Único - Qualquer outra licença, exceto para tratamento de 

saúde e licença gestante, também só será concedida após o tempo referido no 
caput deste Artigo.  

 
  Art. 14 - A licença para qualificação profissional consiste no 
afastamento do profissional do magistério de suas funções, sem prejuízo de sua 

remuneração, assegurada a efetividade para todos os efeitos da carreira.  
 

  Art. 15 - Depois de três anos de efetivo exercício no serviço público 
municipal, poderá, conforme a conveniência e o interesse da administração, o 
profissional obter licença para tratar de interesse particular, sem remuneração.  

  § 1º - O profissional do magistério deverá guardar em exercício a 
concessão da licença, salvo em caso de imperiosa necessidade, devidamente 

comprovada, considerando-se com faltas não justificadas os dias de ausência, se 
licença for negada. 
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  § 2º - A licença para tratar de interesse particular não poderá exceder 

a um ano, só podendo ser concedida nova licença depois de decorridos um ano do 
término e/ou da interrupção da anterior.  

  § 3º - Durante a licença de que trata o caput deste Artigo, o 
profissional do magistério não contará tempo de serviço para qualquer efeito. 
 

  Art. 16 – Poderá, conforme a conveniência e o interesse da 
administração, ser concedida licença sem vencimentos ao profissional do magistério 

para acompanhamento do seu cônjuge ou companheiro, quando esse for designado 
para o exercício de funções fora do município.  
  § 1º - A licença será concedida mediante requerimento devidamente 

instruído e vigorará pelo tempo que durar o afastamento do cônjuge, observado o 
disposto no artigo seguinte, devendo ser renovada de dois em dois anos.  

  § 2º - Durante a licença de que trata este artigo, o profissional do 
magistério não contará tempo de serviço para qualquer efeito.  
  

  Art. 17 – Cessado o motivo da licença, ou não requerida 
documentalmente sua renovação, o profissional do magistério deverá reassumir o 

exercício dentro de 30 (trinta) dias, a partir dos quais a sua ausência será 
computada como falta ao serviço. 

 
  Art. 18 - Cedência é o ato através do qual o chefe do Poder Executivo 
Municipal coloca o profissional do magistério, com ou sem remuneração, à 

disposição de entidade ou órgão que exercer atividade no campo educacional sem 
vinculação administrativa à Secretaria de Educação.  

  § 1º - A cedência poderá ser efetuada através de convênio.  
  § 2º - A Prefeitura Municipal poderá solicitar compensação a entidade 
ou órgão que requerer a cedência, quando o profissional do magistério for cedido 

com remuneração.  
  § 3º - A cedência para outras funções fora do Sistema de Ensino só 

será admitida sem ônus para o sistema de origem do integrante da carreira do 
magistério, salvo em casos previstos pela legislação vigente.  
 

  Art. 19 - A cedência será concedida pelo prazo máximo de 01 (um) 
ano, sendo renovável se assim convier às partes interessadas.  

 
  Art. 20 - Quando cedido a Instituições Educacionais Públicas, 
Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas, através de convênio, o profissional do 

magistério fará jus a todos os direitos e vantagens assegurados no sistema de 
origem.  

 
  Art. 21 - O profissional do magistério quando cedido, perde 
designação, continuando lotado na Secretaria de Educação.  

  Parágrafo Único – Terminado o prazo de cedência, o profissional do 
magistério será designado para unidade escolar ou órgão, a critério da Secretaria 

de Educação.  
 

CAPÍTULO V 

DOS DEVERES 
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  Art. 22 - O profissional do magistério tem o dever de considerar a 
relevância social de suas atribuições, mantendo conduta adequada à dignidade 

profissional, em razão do que deverá:  
  I - conhecer e respeitar esta Lei;  
  II - preservar os princípios, ideais e fins da educação nacional;  

  III - utilizar processos didáticos-pedagógicos acompanhando o 
progresso científico da educação e sugerir medidas para o aperfeiçoamento dos 

serviços educacionais;  
  IV - elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino;  

  V - freqüentar cursos planejados pela Secretaria de Educação, 
destinados à formação, atualização ou aperfeiçoamento; 

  VI - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, 
executando tarefas com eficiência, zelo e presteza; 
  VII - manifestar-se solidário, cooperando com a comunidade escolar e 

a da localidade, sempre que a situação o exigir;  
  VIII - apresentar atitudes de respeito e consideração para com os 

superiores hierárquicos e tratar com urbanidade os colegas e os usuários dos 
serviços educacionais; 

  IX - comunicar à autoridade imediata as irregularidades de que tiver 
conhecimento na sua área de atuação ou às autoridades superiores, no caso de 
aquela não considerar a comunicação; 

  X - ministrar os dias letivos e horas-aula, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 
  XI - zelar pela conservação do patrimônio municipal confiado à sua 
guarda e uso;  

  XII - zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela dignidade da 
classe; 

  XIII - guardar sigilo profissional; 
  XIV - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
  XV - colaborar no desenvolvimento de estratégias de recuperação para 

os alunos de menor rendimento; 
  XVI - colaborar com as atividades de articulação entre escola, família e 

comunidade.  
 

Parágrafo Único – Os ocupantes do cargo de professor que faltarem, 

sem a devida justificativa, às reuniões e encontros agendados para interesse das 
unidades escolares serão passíveis de registro de faltas em suas fichas funcionais. 

 
  Art. 23 - Os ocupantes dos cargos de diretor e diretor-adjunto 
desempenham a função de direção de estabelecimento de ensino, com as seguintes 

obrigações: 
  

   I - participar da elaboração, execução e avaliação da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino, propondo alterações necessárias ao 
melhor ajustamento dessa proposta à realidade local;  
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  II - administrar os recursos materiais e financeiros do estabelecimento 

de ensino, segundo princípios e normas da gestão democrática, definidos na 
regulamentação do Sistema Municipal de Ensino;  

  III - zelar pelo cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidos;  
  IV - coordenar e acompanhar o trabalho dos diversos profissionais que 

atuam no estabelecimento de ensino;  
  V - zelar pela conservação e melhoria das instalações físicas e dos 

equipamentos do estabelecimento de ensino;  
  VI - desenvolver ações de articulação com a Secretaria de Educação;  
  VII – coordenar as ações de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade.  
  Parágrafo Único – Os ocupantes do cargo de diretor e diretor-adjunto 

que faltarem, sem a devida justificativa, às reuniões e encontros agendados para 
interesse das unidades escolares serão passíveis de registro de faltas em suas 
fichas funcionais.   

 
TÍTULO III 

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 
 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

  Art. 24 – A carreira do Magistério Público Municipal tem como 
princípios básicos:  

  I - profissionalização, entendida como dedicação ao magistério, 
compreendendo qualidades pessoais, formação adequada e atualização constante;  
  II – remuneração condigna, respeitando o regime e as condições de 

trabalho;  
  III - progressão na carreira, mediante promoções, baseada no tempo 

de serviço, capacitação e titulação;  
  IV - valorização da qualificação, decorrente de cursos específicos para 
as tarefas desenvolvidas;  

  V - desempenho no trabalho, mediante avaliação segundo parâmetros 
de qualidade do exercício profissional, definidos pelo Conselho Municipal de 

Educação; 
  

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

  Art. 25 - A carreira do Magistério Público Municipal é constituída por 
cargos estruturados em níveis, desdobradas em classes e agrupadas em matrizes.  
 

  Art. 26 - Para efeito desta Lei, entende-se por:  
  I - Carreira – forma de evolução profissional no sentido horizontal e 

vertical, implicando em diferenciação salarial;  
  II - Nível – é o conjunto de cargos da mesma profissão ou atividade 
para o exercício da docência e/ou áreas de apoio e suporte pedagógico; 
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  III - Classe – faixas salariais do mesmo nível, que têm como função 

diferenciar os profissionais pelos atributos da profissão; 
  IV - Progressão – promoção na carreira do magistério, baseada na 

capacitação profissional, na titulação e no tempo de serviço;  
  V - Matriz – é o conjunto de níveis seqüenciais e classes, segundo a 
formação, habilitação, titulação e qualificação profissional.  

 
CAPÍTULO III 

DO INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 
 
  Art. 27 - Os cargos do Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em Lei, assim como aos estrangeiros na forma da Lei.  

 
  Art. 28 - O ingresso no Plano de Carreira do Magistério Público 
Municipal depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. 

  Art. 29 - Constituem requisitos de habilitação para o ingresso no 
Magistério Público Municipal, os constantes no Anexo VII desta Lei.  

 
  Art. 30 - A realização do concurso público para preenchimento das 

vagas no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal cabe à Secretaria de 
Administração articulada com a Secretaria de Educação.  
  § 1º - O concurso público de que trata este Artigo será realizado de 

acordo com as normas do edital que poderá distribuir as vagas por localidades no 
Município ou em unidades escolares.  

  § 2º - A validade do concurso será de dois anos, a partir da data da 
publicação da homologação dos resultados finais, admitida uma única prorrogação, 
por igual período, através de Ato do Executivo Municipal.  

 
  Art. 31 - Constituem exigências para inscrição no concurso público 

para ingresso na carreira do magistério:  
  I - ser brasileiro ou estrangeiro de acordo com ditames da Lei 
Nacional;  

  II - ter idade superior a 18 (dezoito)  e inferior a 70 (setenta) anos; 
  III - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 

  IV - ter habilitação específica para o exercício do cargo.  
 

CAPÍTULO IV 

DA ADMISSÃO, DESIGNAÇÃO E EXERCÍCIO 
 

  Art. 32 - A nomeação para os cargos de provimento efetivo da 
carreira do magistério compete ao chefe do Poder Executivo Municipal, observado a 
ordem de classificação obtida no concurso público de provas e títulos e a 

comprovação da habilitação profissional exigida para o cargo.  

 

  Art. 33 – Os profissionais do magistério, uma vez admitidos, serão 
lotados na Secretaria de Educação.  
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  Art. 34 - Somente poderá ser admitido o profissional que gozar de 

boas condições de saúde, comprovada em inspeção realizada por órgão médico 
oficial.  

 
  Art. 35 - O titular da Secretaria Municipal de Educação designará o 
profissional do magistério para a unidade ou o órgão onde deverá ter exercício, de 

acordo com os horários e necessidades do Sistema Municipal de Ensino.  
  § 1º - A designação poderá ser alterada a pedido do interessado, 

respeitado prioritariamente os interesses do Sistema Municipal de Ensino ou por 
necessidade do serviço.  
  § 2º - A alteração da designação se processará em época de férias 

escolares, salvo o interesse do Sistema de Ensino.  
 

  Art. 36 - O profissional do magistério deverá entrar no exercício da 
função dentro de trinta dias da nomeação.  
  Parágrafo Único – O profissional de magistério, admitido para o 

ingresso no grupo Magistério cumprirá estágio probatório de três anos.  
 

  Art. 37 - Compete ao Prefeito Municipal ou, por delegação deste, ao 
titular da Secretaria de Educação a nomeação de profissional do magistério para os 

cargos de diretor e de diretor- adjunto de estabelecimento de Ensino Fundamental. 
  § 1º - O mesmo dispositivo se aplica para o cargo de diretor de 
unidade de Educação Infantil.  

  § 2º - Apenas será nomeado, para qualquer dos cargos de que trata 
este Artigo, o profissional do magistério que apresente a formação obtida em curso 

de graduação ou em nível de pós-graduação. 
 

CAPÍTULO V 

DA JORNADA DE TRABALHO 
   

Art. 38 - A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos da carreira 
dos profissionais da educação é de, no máximo, 40(quarenta) horas semanais.  
  § 1º – A composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite de 

2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação 
com os educandos e 1/3 (um terço) da carga horária para o desempenho das 

atividades pedagógico coletivo e individual, conforme o que estabelece o § 4º da 
Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.  
 

§ 2º – As horas de trabalho pedagógico coletivo, aquelas que serão 
utilizadas para: 

a) O trabalho coletivo da equipe escolar, de grupos de formação 
permanente e de reuniões pedagógicas; 

b) Planejar, elaborar e avaliar o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da 

escola; 
c) O aperfeiçoamento profissional do professor. 

 
§ 3º – As horas de trabalho pedagógico individual, aquelas que serão 

utilizadas para: 

a) Pesquisar e selecionar material pedagógico; 
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b) Preparar aulas; 

c) Corrigir e avaliar trabalhos dos educandos. 
 

  Art. 39 – No interesse do Sistema de Ensino os docentes ficam 
sujeitos a uma das seguintes jornadas de trabalho: 

I. Jornada integral de trabalho de docente (JITD), de 40(quarenta) 

horas semanais de trabalho prestado; 
II. Jornada básica de trabalho de docente (JBTD), de 30(trinta) 

horas semanais de trabalho prestado; 
III. Jornada básica de trabalho de docente (JBTD), de 25(vinte e 

cinco) horas semanais de trabalho prestado; 

      
  Art. 40 - Jornada de trabalho maior que a estabelecida para a 

categoria, implica em remuneração diferenciada, calculada em razão da hora de 
efetivo desempenho das atividades de interação com os educandos e em atividades 
pedagógico coletivo e individual.  

 
  Art. 41 - Os professores de Educação Infantil reger-se-ão, no que 

couber, pelos critérios do Regime de Trabalho dos professores do Ensino 
Fundamental.  

 
  Art. 42 - O mesmo Regime de Trabalho se aplica aos demais 
profissionais do magistério, nos termos desta Lei.  

 
CAPÍTULO VI 

DA ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA 
 

  Art. 43 - São cargos de provimento efetivo os de Professor de 

Educação Infantil, de Professor de Educação Fundamental 1, de Professor de 
Educação Fundamental 2, de Supervisor Escolar, Orientador Educacional e de 

Psicopedagogo, discriminados no Anexo I, desta Lei, com os respectivos números 
de vagas.  

  § 1º - O cargo de professor da Educação Infantil corresponde ao 

exercício da docência na Educação Infantil. 

  § 2º - O cargo de professor da Educação Fundamental 1 corresponde 

ao exercício da docência dos anos ou ciclos iniciais do Ensino Fundamental.  

  § 3º - O cargo de professor da Educação Fundamental 2 corresponde 
ao exercício da docência dos anos ou ciclos finais do Ensino Fundamental.  

 
  Art. 44 - O Grupo Ocupacional do magistério será distribuído em 05 

(cinco) níveis, designados pelos numerais I, II, III, IV e V, dispostos em matrizes, 
às quais estão associados critérios de habilitação ou qualificação profissional e 
tempo de serviço.  

  Parágrafo Único - Cada nível compreende 03 (três) classes designadas 
pelas letras A, B e C.  
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  Art. 45 - Os valores do vencimento inicial das Carreiras do magistério 

para as jornadas de trabalho de docente integral, básica e parcial, bem como a 
variação entre níveis e classes constam dos ANEXOS IIIA, IIIB e IIIC desta Lei.  

  Parágrafo Único – A passagem da matriz TM (Técnico em Magistério) 
para a matriz LP (Licenciatura Plena) terá um acréscimo de 15% (quinze por 
cento); A passagem da matriz LP (Licenciatura Plena) para a matriz LE 

(Licenciatura Plena e Especialização) terá um acréscimo de 20% (vinte por cento); 
A passagem da matriz LE (Licenciatura Plena e Especialização) para a matriz LM 

(Licenciatura Plena e Mestrado) terá um acréscimo de 25% (vinte e cinco por 
cento); A passagem da matriz LM (Licenciatura Plena e Mestrado) para a matriz LD 
(Licenciatura Plena e Doutorado) terá um acréscimo de 30% (trinta por cento), 

sempre sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica, para a formação em nível médio, na 

modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
 

  Art. 46 - O número de Funções Gratificadas no Quadro do Magistério 
Municipal consta do ANEXO IV desta Lei.  

 
CAPÍTULO VII 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 
 
  Art. 47 - A progressão na carreira do Magistério Público poderá 

ocorrer mediante:  
 

  I - A progressão horizontal – Passagem do servidor de uma classe para 
a seguinte, dentro de um mesmo nível, obedecendo aos critérios específicos para a 
avaliação do desempenho, capacitação e do tempo de efetiva permanência no nível.  

  II - A progressão vertical – Passagem do servidor de um nível para o 
imediatamente superior, obedecendo aos critérios de desempenho e de tempo de 

serviço, observado para o desempenho, o cumprimento da exigência de 
participação em programas de desenvolvimento para a carreira, assegurados pelo 
Município ou instituições credenciadas.  

  III - Progressão por Elevação de Nível Profissional – Passagem do 
Servidor de uma matriz para outra, conforme a exigência de titulação 

independentemente do nível onde se encontra.  
 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

 
  Art. 48 - A Progressão Horizontal ocorrerá, após o cumprimento do 

estágio probatório, para o servidor que se encontrar no nível inicial ou em nível 
intermediário de sua carreira, desde que cumpra o interstício de 03 (três) anos e 
esteja entre os 30% (trinta por cento) do contingente habilitado por ordem de 

classificação no processo de avaliação do desempenho e capacitação, efetuado na 
Rede Municipal de Ensino, ao final do ano letivo.  

  § 1º - O servidor concorrerá à progressão horizontal quando, atendidos 
os preceitos previstos no caput deste Artigo, obtiver, no mínimo, 70% (setenta por 
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cento) da pontuação máxima definida no processo de avaliação de desempenho e 

capacitação.  

  § 2º - A Progressão Horizontal deverá observar a ordem seqüencial de 

disposição das classes, vedada a ascensão para outra classe que não a 
imediatamente superior.  
 

DA PROGRESSÃO VERTICAL 
 

  Art. 49 – A Progressão Vertical dar-se-á:  
  I - Por desempenho e capacitação; 

  II - Por tempo de serviço e capacitação. 

 
  Art. 50 – A Progressão Vertical por desempenho e capacitação 

ocorrerá para o servidor que esteja na última classe de sua série de níveis, desde 
que cumpra o interstício de 03 (três) anos e esteja entre os 30% (trinta por cento) 
do contingente habilitado por ordem de classificação no processo de avaliação de 

desempenho e capacitação efetuado na rede municipal de ensino, ao final do ano 
letivo.  

  § 1º - O servidor concorrerá à Progressão Vertical por desempenho e 
capacitação quando atendidos os preceitos previstos no caput deste Artigo, e 

obtiver, no mínimo, 70% (setenta por cento) da pontuação máxima definida no 
processo de avaliação de desempenho e capacitação.  

  § 2º - Os critérios de avaliação por desempenho e capacitação serão 

definidos, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da entrada em vigor da presente 
Lei, pelo Conselho Municipal de Educação, obedecendo às recomendações 

emanadas do MEC.  
 
  Art. 51 - A Progressão Vertical, por tempo de serviço e capacitação, 

será concedida ao servidor que permanecer por 07 (sete) anos de efetivo exercício 
do magistério no mesmo nível e obtiver, no mínimo, 70% (setenta por cento) da 

pontuação máxima definida no processo de avaliação de desempenho e 
capacitação, passando para a classe A do nível hierarquicamente superior.  
  Art. 52 - A Progressão por titulação ocorrerá, após o cumprimento do 

estágio probatório, a qualquer tempo, para o servidor que adquirir graduação ou 
titulação na área objeto de seu trabalho, consoante o disposto no Anexo VII desta 

Lei.  
 
  Art. 53 - Os cursos de pós-graduação lato-sensu e stricto-sensu, para 

fins previstos nesta Lei, realizados pelos servidores do Grupo Ocupacional do 
Magistério somente serão considerados para fins de progressão se tiverem relação 

direta com a atividade desempenhada pelo servidor no Sistema Municipal de 
Ensino, forem ministrados por instituições reconhecidas pelos órgãos competentes 
e, quando realizada no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, 

credenciada para este fim.  
 

  Art. 54 - Os atuais ocupantes dos cargos do Magistério Público 
Municipal, inclusive, aqueles admitidos sem concurso, antes da vigência da 



 

 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MONTEIRO 
Rua Alcindo Bezerra de Menezes, 13 – Centro 

Monteiro (PB)               CEP.: 58.500-000             Tel/Fax: (83)3351-1510 
Site: http://www.monteiro.pb.gov.br   E-mail prefeitamonteiro@bol.com.br 

 

  

 

13 

 

Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, serão mantidos e aproveitados, de 

acordo com sua titulação, habilitação e tempo de serviço, conforme Anexo VII desta 
Lei.  

 
  Art. 55 - Perderá o direito à promoção o profissional que tiver:  
  I – mais de 05 (cinco) faltas não justificadas no período de 

permanência do seu aproveitamento;  

  II – recebido advertência escrita ou cumprido pena de suspensão 

resultante de processo administrativo;  

  III – cedência para cargo que represente desvio da função docente, 
exceto nos casos previstos em Lei.  

 
  Art. 56 - A apuração dos requisitos previstos no Artigo anterior refere-

se ao período em que o profissional do magistério se encontra em exercício na 
classe.  
 

  Art. 57 - Para todos os efeitos, será considerado promovido o 
profissional aposentado ou que vier a falecer sem que tenha sido efetivada a 

promoção que lhe couber.  
 

  Art. 58 - A progressão dos ocupantes dos cargos dos profissionais que 
dão suporte a atividade de docência ocorrerá nas mesmas condições previstas para 
o professor e de acordo com a natureza do seu trabalho.  

  Parágrafo Único – Aos profissionais do magistério a que se refere o 
caput deste artigo, são aplicados os requisitos previstos para os professores nos 

Artigos 43 a 46 desta Lei, em função da sua progressão. 

 
CAPÍTULO VII 

DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
  Art. 59 – Fica instituída na Secretaria Municipal de Educação uma 
Comissão Permanente de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Municipal, à qual caberá: 
I. Prestar assessoramento ao titular da Secretaria da Educação, na 

elaboração das normas complementares a esta Lei; 
II. Acompanhar e avaliar a execução dos dispositivos desta Lei, 

propondo as alterações que se fizerem necessárias ao melhor 

alcance das suas finalidades; 
III. Opinar sobre pedidos de progressão e afastamento; 

Parágrafo Único – A Comissão de que trata o caput deste artigo, 
estabelecido em Decreto disporá sobre a composição, as competências e a forma 
de funcionamento da Comissão, observado o requisito de ter, entre os seus 

membros, representação dos profissionais da educação e representantes das 
Secretarias Municipais de Administração e Finanças. 

 
TÍTULO IV 

CAPÍTULO I 
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DA REMUNERAÇÃO E VANTAGENS 

 
  Art. 60 - A remuneração dos profissionais do magistério é composta 

pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias, nos termos da legislação vigente.  
  Art. 61 – O vencimento inicial da carreira do Magistério, conforme os 
anexos IIIA, IIIB e IIIC desta Lei, nunca serão inferiores ao piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, para a 
formação em nível médio, na modalidade Normal, conforme o § 1º do Art. 2º Lei 

Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso 
III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo Único – Na jornada diferenciada a estabelecida para a 

categoria, as horas excedentes à jornada serão pagas na forma de gratificação por 
hora-aula (GHA), calculada de acordo com o constante no anexo IIID. 

 
Art. 62 – Constituem vantagens pecuniárias para os profissionais do 

magistério, sem prejuízo de outras atribuídas aos demais servidores públicos 

municipais, desde que repassados recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB - além dos que se obriga o Município, nos termos da Lei 
Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 

 
Art. 63 – Aos professores em efetivo exercício em sala de aula, para a 

jornada básica de trabalho, será concedida a Gratificação de Estimulo à Docência 

(GED), de 8% (oito por cento), para os professores que lecionam na zona urbana e 
de 16% (dezesseis por cento) para os professores que lecionam na zona rural, 

calculados sobre o valor do vencimento correspondente ao Grupo Ocupacional a 
que pertence o servidor.  

 

Art. 64 – Aos profissionais de suporte e apoio pedagógico em efetivo 
exercício nas unidades escolares da rede municipal será concedida uma Gratificação 

Especial de Atividades Pedagógicas (GEAP), de 16 (dezesseis por cento), calculado 
sobre o valor do vencimento correspondente ao Grupo Ocupacional a que pertence 
o servidor. 

 
Art. 65 – Aos professores em efetivo exercício nas unidades escolares 

da rede municipal localizadas na Zona Rural do município, que precisem se 
deslocar, da residência para o local de trabalho, no seu próprio meio de transporte, 
será concedida uma Gratificação de Acesso Difícil, nos seguintes casos e 

percentuais: 
 

a) Da sede do município para o sítio Santa Catarina ou vice-versa: 
22% (vinte e dois por cento); 

b) Da sede do município para o sítio Boa Esperança ou vice-versa: 

23% (vinte e três por cento); 
c) Da sede do município para o sítio Cacimbinha ou vice-versa: 10% 

(dez por cento); 
d) Da sede do município para o sítio Garapa ou vice-versa: 12% (doze 

por cento); 
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e) Da sede do município para o sítio Queimadas ou vice-versa: 25% 

(vinte e cinco por cento); 
f) Da sede do município para o sítio Pau Ferro ou vice-versa: 21% 

(vinte e um por cento); 
g) Da sede do município para o sítio Bom nome ou vice-versa: 29% 

(vinte e nove por cento); 

h) Da sede do município para o sítio Tapagem ou vice-versa: 16% 
(dezesseis por cento); 

i) Da sede do município para o sítio Serrote ou vice-versa: 6% (seis 
por cento); 

j) Da sede do município para o sítio Cacimba de Cima ou vice-versa: 

15% (quinze por cento); 
k) Da sede do município para o sítio Gameleira ou vice-versa: 22% 

(vinte e dois por cento); 
l) Da sede do município para o sítio Pitombeira ou vice-versa: 23% 

(vinte e três por cento); 

m) Da sede do município para o sítio Serra Branca ou vice-versa: 21% 
(vinte e um por cento); 

n) Da sede do município para o sítio Ipueira Funda ou vice-versa: 12% 
(doze por cento); 

o) Da sede do município para o sítio Limitão ou vice-versa: 27% (vinte 
e sete por cento); 

p) Da sede do município para o sítio Picos ou vice-versa: 22% (vinte e 

dois por cento); 
q) Da sede do município para o sítio Pocinhos ou vice-versa: 16% 

(dezesseis por cento); 
r) Da sede do município para o sítio Olho D´água de Santa Catarina ou 

vice-versa: 7% (sete por cento); 

s) De um sítio da zona rural para outro sítio da zona rural: 12% (doze 
por cento); 

 
§ 1º - A gratificação a que alude o caput deste artigo será paga 

mensalmente em parcela própria, dentro da remuneração do servidor beneficiário, 

sob a seguinte intitulação: GAD. 
 

§ 2º - Os percentuais da gratificação a que alude o caput deste artigo 
serão calculados sobre o piso salarial proporcional a carga horária de 25 horas 
semanal. 

 
§ 3º - Quando o Professor se desloque de outro município, considera-

se, para fins desta gratificação, o percurso percorrido a partir da sede do município 
de Monteiro para o sítio e vice-versa. 
 

§ 4º - O Orientador Educacional, o Psicopedagogo e os Supervisores 
não farão jus à presente gratificação, haja vista que o deslocamento destes se dá 

por meio de transporte fornecido pela Secretaria da Educação. 
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§ 5º - A apuração relativa à concessão, implantação, diminuição ou 

corte da GAD a que faz jus o servidor será do Secretário da Educação, mediante 
comprovação de folha de assiduidade da direção da unidade escolar. 

 
§ 6º - O valor da GAD somente será implantado em folha após o 

recebimento das informações pertinentes à condição especial do servidor 

beneficiário. 
 

§ 7º - O Diretor de Departamento de Ensino da Secretaria da Educação 
remeterá à Secretaria da Administração: 
 

I – mensalmente, mediante boletim de freqüência, as informações 
pertinentes a situação especial do servidor beneficiário da gratificação; 

 
II – a qualquer tempo, por via convencional de comunicação, as 

informações que importem em redução ou supressão da gratificação. 

 
§ 8º Constitui falta grave, punível disciplinarmente, a permissão de 

desvio de função ou a inclusão em boletim de freqüência de anotação relativa à 
situação especial de servidor que enseje a percepção indevida da GAD. 

 
§ 9º - No caso da alínea "s", o Secretário da Educação poderá elevar 

ou reduzir o percentual de 12% (doze por cento), de forma proporcional à distância 

existente entre os sítios da zona rural em que resida e em que trabalhe o Professor, 
com vistas a evitar distorções, tendo como parâmetro o percentual de 1% (um por 

cento) para cada quilômetro. 
 

Art. 66 - Além do desconto incidente sobre o vencimento, na 

proporção de 1/30 (um trinta avos) de desconto por falta, cada falta não justificada 
ao serviço afetará a GDA para efeito de redução da gratificação, na mesma 

proporção 
 
Art. 67 - Integram o Quadro Especial, na ocasião da implantação 

deste Plano de Carreira, os profissionais do magistério concursados e não 
habilitados.  

  § 1º - Consideram-se profissionais do magistério concursados e não 
habilitados, aqueles que ingressaram por concurso público no quadro de servidores 
do Município sem exigência mínima de qualificação em curso técnico - nível 

pedagógico - ou equivalente.  

  § 2º - Aos profissionais do magistério pertencentes ao Quadro 

Especial, com duração até o ano 2010, será assegurado vencimento equivalente ao 
valor do vencimento da Classe A, no nível I, sem direito a progressão funcional. 
 

  Art. 68 - Integram o Quadro Especial, na ocasião da implantação 
deste Plano de Carreira, os profissionais do magistério concursados e não 

habilitados.  
  § 1º - Consideram-se profissionais do magistério concursados e não 
habilitados, aqueles que ingressaram por concurso público no quadro de servidores 
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do Município sem exigência mínima de qualificação em curso técnico - nível 

pedagógico - ou equivalente.  

  § 2º - Aos profissionais do magistério pertencentes ao Quadro 

Especial, com duração até o ano 2012, será assegurado vencimento equivalente ao 
valor do vencimento da Classe A, no nível I, sem direito a progressão funcional.  
 

  Art. 69 - O preenchimento das vagas existentes no Quadro, Anexo II, 
ocorrerá, somente quando demonstrada a real necessidade do sistema e 

previamente autorizada pelo chefe do Poder Executivo.  
 
  Art. 70 - Os ocupantes dos cargos de diretor e vice-diretores das 

Unidades Escolares do Ensino Fundamental e das Unidades de Educação Infantil 
terão direito a GED se professores e a GEAP se profissionais de suporte e/ou apoio 

pedagógico. 
 

 Art. 71 - Os profissionais afastados por motivo de saúde, acometidos 

de doenças codificadas com CID I-10, I-15, I-20, I-25, I-60, I-69, C-00, C-97, V-
34, atestadas pela Junta Médica do Município, comprovada a incapacidade plena do 

servidor para o exercício das atividades inerentes ao cargo, bem como aqueles em 
readaptação de função pelo mesmo motivo, continuarão recebendo as gratificações 

a que vinham fazendo jus. 
Parágrafo Único – O afastamento por motivo de saúde ou a 

readaptação de função devem ser atestados pelo serviço médico municipal 

autorizado. 

 

CAPÍTULO II 
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

  Art. 72 - Os profissionais do magistério designados para o exercício da 
função de diretor da Unidade Escolar (DE) terão direito a uma Gratificação de 

Função (GF), de acordo com os seguintes critérios:  
 

a) 70% (setenta por cento), para Direção de Unidade Educacional de 

Porte I, assim consideradas as que possuírem de 101 (cento e um) a 200 
(duzentos) alunos matriculados, que funcionem durante 1 (um) turno diário; caso a 

escola se situe na Zona Rural, o percentual acima será acrescido de 5 (cinco) 
pontos percentuais; 

b) 80% (oitenta por cento), para Direção de Unidade Educacional de 

Porte I, assim consideradas as que possuírem de 101 (cento e um) a 200 
(duzentos) alunos matriculados, que funcionem durante 2 (dois) turnos diários; 

caso a escola se situe na Zona Rural, o percentual acima será acrescido de 5 
(cinco) pontos percentuais; 

c) 85% (oitenta e cinco), para Direção de Unidade Educacional de 

Porte II, assim consideradas as que possuírem de 201 (duzentos e um) a 400 
(quatrocentos) alunos matriculados, que funcionem durante 2 (dois) turnos diários; 

caso a escola se situe na Zona Rural, o percentual acima será acrescido de 5 
(cinco) pontos percentuais; 
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d) 90% (noventa por cento), para Direção de Unidade Educacional de 

Porte III, assim consideradas as que possuírem de 401 (quatrocentos e um) a 500 
(quinhentos) alunos matriculados, que funcionem durante 2 (dois)  turnos diários; 

caso a escola se situe na Zona Rural, o percentual acima será acrescido de 5 
(cinco) pontos percentuais; 

e) 95% (noventa e cinco por cento), para Direção de Unidade 

Educacional de porte IV, assim consideradas as que possuírem acima de 501 
(quinhentos e um) alunos, que funcionem de 2 (dois) a 3(três) turnos diários; caso 

a escola se situe na Zona Rural, o percentual acima será acrescido de 5 (cinco) 
pontos percentuais. 
 

§ 1º - Os valores da Gratificação de Função de que trata este artigo 
são os constantes do Anexo V desta Lei, calculados sobre o vencimento base do 

respectivo nível, classe e matriz a que pertença o servidor. 
 
§ 2º - O percebimento do adicional do caput desse artigo, por ser de 

cunho eventual e temporário, não se incorpora aos vencimentos, não gera 
estabilidade ou direito a sua conversão em cargo efetivo, nem sobre ele incidirá 

quaisquer vantagens acessórias. 
 

  Art. 73 - Os diretores escolares só farão jus a GF, prevista neste 
Artigo, quando no cumprimento de carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, 
enquanto os Vice Diretores Escolares estão obrigados a uma carga horária de 20 

(vinte) horas. 
   Parágrafo Único - Os Vice-diretores escolares perceberão Gratificação 

de Função no valor constante de 50% (cinqüenta por cento), calculado sobre o 
valor da Gratificação de Função do Diretor Escolar, constante do Anexo V desta Lei.  

    

  Art. 74 - Os profissionais do magistério que oferecem suporte 
pedagógico direto às atividades de docência, nas funções de supervisão e 

orientação e os que oferecem atividades de apoio pedagógico, assim consideradas 
as de orientações psicopedagógicas e as de orientação escola/comunidade, farão 
jus a uma Gratificação de Função (GF), de acordo com a natureza de seu trabalho e 

conforme os seguintes critérios:  
  I - GF-SE, destinada à supervisão Educacional; 

  II - GF-OE, destinada à orientação Educacional; 

  Parágrafo Único – A GF, prevista neste Artigo, terá o valor de 25% 
(vinte e cinco por cento), calculado sobre o valor do vencimento correspondente ao 

Grupo Ocupacional a que pertence o servidor, constante do Anexo VI. 
 

  Art. 75 - A GF prevista no Artigo anterior só se aplica aos profissionais 
no cumprimento de uma carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.  
      

  Art. 76 - As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por 
conta do orçamento vigente da Secretaria de Educação.  

 
TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 
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  Art. 77 - Quando posto à disposição de atividades de apoio à docência 

na Secretaria de Educação, o profissional do magistério continua com direito às 
vantagens previstas nesta Lei.  

 
  Art. 78 - Os profissionais estáveis e não estáveis comporão o Quadro 
Suplementar, discriminado no anexo II, desta Lei. 

  § 1º - Os ocupantes do Quadro Suplementar, portadores da 
qualificação requerida para o exercício das suas funções de magistério receberão 

um salário correspondente ao valor estabelecido na tabela de vencimento dos 
profissionais da educação, para o grupo ocupacional I-A, correspondente a sua 
titulação, do cargo relativo ao seu nível de atuação sem direito a promoção vertical 

ou horizontal.  
  § 2º - Os cargos do Quadro Suplementar serão extintos quando 

ocorrer o desligamento do seu titular, por aproveitamento, aposentadoria, 
exoneração ou falecimento.  
  § 3º - Aos ocupantes do Quadro Suplementar serão assegurados os 

mesmos direitos das situações em que foram admitidos, naquilo que não colidir 
com a Lei.  

 
  Art. 79 - O ingresso, no Quadro do Magistério, do integrante do 

Quadro Suplementar dar-se-á exclusivamente pela aprovação em concurso público 
de provas e títulos.   
   

  Art. 80 - A Secretaria de Educação estimulará os profissionais da 
educação sem a formação prescrita na Lei 9.394/96 (LDB) a buscarem a habilitação 

profissional, a fim de que possam atingir gradativamente a qualificação exigida 
para o exercício do magistério.  
 

  Art. 81 - Ocorrendo imperiosa necessidade de serviço, por aumento 
da demanda de vagas nas escolas, licença gestante ou qualquer outro tipo de 

afastamento de professores, poderão ser contratados docentes em caráter 
temporário, denominados professores-substitutos.  
  § 1º - São considerados professores substitutos, para efeito desta Lei, 

os profissionais da área do Magistério, que atendam aos requisitos previstos na Lei 
9.394/96. 

  § 2º - O contrato do professor substituto limita-se aos seguintes 
prazos: 

  I - 01 (um) ano, para a substituição de professor licenciado para 

freqüentar os cursos previstos no Inciso I, do Art. 11 desta Lei; 

  II - 02 (dois) anos, para a substituição de professor licenciado para 

freqüentar os cursos previstos no Inciso II, do Art. 11 desta Lei; 

  III - 03 (três) anos, para a substituição de professor licenciado para 
freqüentar os cursos previstos no Inciso II, do Art. 11 desta Lei; 

  IV - De, no máximo 02 (dois) anos, para substitui professor licenciado 
para tratamento de saúde, podendo ser neste caso, renovável por igual período; 
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  V - 01 (um) ano, para substituir professor licenciado para tratar de 

interesse particular, nos termos do § 2º, do Art. 14 desta Lei; 

  VI - No máximo de 01 (um) ano, para substituir professor licenciado 

para o fim previsto no Art. 15 desta Lei, renovável por igual período. 
 
  Art. 82 – Os atuais integrantes do Grupo do Magistério, devidamente 

habilitados conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
serão aproveitados nos respectivos quadros, segundo as disposições do art. 43, 

discriminados e homologados no Anexo VIII, desta Lei, com os respectivos cargos e 
grupo ocupacional (Nível e Classe). 
 

Parágrafo Único – O enquadramento dos servidores de que trata no 
caput deste artigo dar-se-á em observância aos requisitos assim ordenados: 

 
I. Tempo de serviço no cargo de professor; e 

II. Titulação, assegurando aos professores que vierem a concluir 

com a vigor da presente Lei, o direito ao enquadramento, a 
partir de 1º de janeiro de 2011, sem a aplicação dos Institutos 

de acesso funcional, pelos direitos adquiridos.    
 

Art. 83 - Todas as vantagens decorrentes do aproveitamento dos 
membros do Magistério Público Municipal terão efeito a contar da data do seu 
deferimento, devendo o mesmo ocorrer, no máximo, em 60 (sessenta) dias a partir 

da entrada em vigor desta Lei.  
 

  Art. 84 - Aos servidores fica assegurada a irredutibilidade de 
vencimento, adequando-se os valores à tabela de vencimento do cargo e categoria 
de que faz parte.  

  Parágrafo Único – As eventuais diferenças à menor no vencimento dos 
servidores decorrentes da aplicação desta Lei serão pagas como Vantagem 

Provisória de Aproveitamento, sujeita a alterações decorrentes de reajustes gerais, 
sendo absorvidas à medida que os vencimentos forem sendo modificados.   

 

Art. 85 – Ao final de cada exercício financeiro, far-se-á a verificação 
dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB despendidos com a 
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas 
atividades na rede pública, de forma a apurar a utilização do percentual mínimo 

determinado no art. 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 
Parágrafo Único – O saldo apurado de recursos financeiros será 

aplicado vinculado a Gratificação de Estimulo à Docência (GED), cujo regulamento 
será fixado pela Secretaria Municipal de Educação. 

  

  Art. 86 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo 
quanto a seus efeitos financeiros que entrará em vigor em 01 de janeiro de 2011, 

conforme art. 3º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008. 
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Art. 87 – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à 

conta das dotações constantes do Orçamento do Município, ficando o Poder 
Executivo autorizado a promover as alterações que se fizerem necessárias no Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, 
mediante a abertura de créditos adicionais. 

 

Art. 88 – A implementação do disposto nesta Lei observará o que 
determinam o art. 169 da Constituição Federal e as disposições pertinentes da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. 
 
Art. 89 – Ressalvados os direitos adquiridos, revogam-se as 

disposições em contrário, considerando que a presente Lei, que disciplina o Estatuto 
e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais do Magistério 

Público Municipal cumpre as determinações da Lei Federal nº 11.738, de 16 de 
julho de 2008, com a implantação da progressão salarial, por incentivos que 
contempla a titulação, experiência, tempo de serviços, desempenho, atualização e 

aperfeiçoamento profissional, conforme o que estatui o inciso XVI, do artigo 5º da 
Resolução do Conselho Nacional de Educação, que fixa as Diretrizes Nacionais para 

os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação 
Básica. 

 
Art. 90 – Os atuais integrantes do Grupo do Magistério, devidamente 

habilitados conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), serão aproveitados nos 
respectivos quadros, segundo as disposições do Art. 44. 

 
§ 1º - O profissional do magistério efetivo ou estabilizado do Grupo do 

Magistério, após o cumprimento do estágio probatório, será enquadrado ou 

classificado no Quadro no Nível/Classe que estiver ocupando à data da publicação 
desta Lei, sendo-lhe atribuído Nível/Classe correspondente ao número inteiro 

resultante da divisão por dois do seu tempo líquido de serviço efetivo a Prefeitura 
Municipal de Monteiro, observados os seguintes critérios: 

a) Grupo Ocupacional Nível I - Classe A, com até o número quociente 

inteiro de dois anos;    
b) Grupo Ocupacional Nível I - Classe B, mais de dois até o número 

quociente inteiro de três anos; 
c) Grupo Ocupacional Nível I - Classe C, mais de três até o número 

quociente inteiro de quatro anos; 

d) Grupo Ocupacional Nível II - Classe A, mais de quatro até o número 
quociente inteiro de cinco anos; 

e) Grupo Ocupacional Nível II - Classe B, mais de cinco até o número 
quociente inteiro de seis anos; 

f) Grupo Ocupacional Nível II - Classe C, mais de seis até o número 

quociente inteiro de sete anos; 
g) Grupo Ocupacional Nível III - Classe A, mais de sete até o número 

quociente inteiro de oito anos; 
h) Grupo Ocupacional Nível III - Classe B, mais de oito até o número 

quociente inteiro de nove anos; 
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i) Grupo Ocupacional Nível III - Classe C, mais de nove até o número 

quociente inteiro de dez anos; 
j) Grupo Ocupacional Nível IV - Classe A, mais de dez até o número 

quociente inteiro de onze anos; 
k) Grupo Ocupacional Nível IV - Classe B, mais de onze até o número 

quociente inteiro de doze anos; 

l) Grupo Ocupacional Nível IV - Classe C, mais de doze até o número 
quociente inteiro de treze anos; 

m) Grupo Ocupacional Nível V - Classe A, mais de treze até o número 
quociente inteiro de quatorze anos; 

n) Grupo Ocupacional Nível V - Classe B, mais de quatorze até o 

número quociente inteiro de quinze anos; 
o) Grupo Ocupacional Nível V - Classe C, acima do número quociente 

inteiro de quinze anos.  
 

§ 2º - A passagem do Grupo Ocupacional Nível I - Classe A para Grupo 

Ocupacional Nível I – Classe B terá um acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o 
Piso Salarial Proporcional a carga horária relativa a titulação correspondente básico 

do Nível I – Classe A, sucessivamente: 4% (quatro por cento), 6% (seis por cento), 
8% (oito por cento), 10% (dez por cento), 12% (doze por cento), 14% (quatorze 

por cento), 16% (dezesseis por cento), 18% (dezoito por cento), 20% (vinte por 
cento), 22% (vinte e dois por cento), 24%      (vinte e quatro por cento), 26% 
(vinte e seis por cento) e 28% (vinte e oito por cento), constam dos ANEXOS IIIA, 

IIIB e IIIC desta Lei.  

 

Monteiro, 29 de abril de 2011. 
 
 

 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE 

Prefeita do Município 
 

 

 
 

 



1.187,00

741,88

TM LP LE LM LD

Técnico em Magistério Licenciatura Plena
Licenciatura Plena e 

Especialização

Licenciatura Plena e 

Mestrado

Licenciatura Plena e 

Doutorado

C 949,60 1.092,04 1.139,52 1.187,00 1.234,48

B 934,76 1.074,98 1.121,72 1.168,45 1.215,19

A 919,93 1.057,91 1.103,91 1.149,91 1.195,90

C 905,09 1.040,85 1.086,11 1.131,36 1.176,61

B 890,25 1.023,79 1.068,30 1.112,81 1.157,33

A 875,41 1.006,72 1.050,50 1.094,27 1.138,04

C 860,58 989,66 1.032,69 1.075,72 1.118,75

B 845,74 972,60 1.014,89 1.057,17 1.099,46

A 830,90 955,54 997,08 1.038,63 1.080,17

C 816,06 938,47 979,28 1.020,08 1.060,88

B 801,23 921,41 961,47 1.001,53 1.041,59

A 786,39 904,35 943,67 982,98 1.022,30

C 771,55 887,28 925,86 964,44 1.003,02

B 756,71 870,22 908,06 945,89 983,73

A 741,88 853,16 890,25 927,34 964,44

PSPN  - Percentual de Reajuste 15,85% 2011

T  I  T  U  L  A  Ç  Ã  O

Cargos de Provimento Efetivo

II

ClassesNiveis

Grupo Ocupacional

Piso Salarial Profissional Nacional- Carga Horária de 40 horas Semanal - TM - IA

I

IV

III

V

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria Municipal de Educação

TABELA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Anexo IIIA

Piso Salarial Proporcional - JBTD - Carga Horária de 25 horas Semanal - TM - IA



1.187,00

1.187,00

TM LP LE LM LD

Técnico em Magistério Licenciatura Plena
Licenciatura Plena e 

Especialização

Licenciatura Plena e 

Mestrado

Licenciatura Plena e 

Doutorado

C 1.519,36 1.747,26 1.823,23 1.899,20 1.975,17

B 1.495,62 1.719,96 1.794,74 1.869,53 1.944,31

A 1.471,88 1.692,66 1.766,26 1.839,85 1.913,44

C 1.448,14 1.665,36 1.737,77 1.810,18 1.882,58

B 1.424,40 1.638,06 1.709,28 1.780,50 1.851,72

A 1.400,66 1.610,76 1.680,79 1.750,83 1.820,86

C 1.376,92 1.583,46 1.652,30 1.721,15 1.790,00

B 1.353,18 1.556,16 1.623,82 1.691,48 1.759,13

A 1.329,44 1.528,86 1.595,33 1.661,80 1.728,27

C 1.305,70 1.501,56 1.566,84 1.632,13 1.697,41

B 1.281,96 1.474,25 1.538,35 1.602,45 1.666,55

A 1.258,22 1.446,95 1.509,86 1.572,78 1.635,69

C 1.234,48 1.419,65 1.481,38 1.543,10 1.604,82

B 1.210,74 1.392,35 1.452,89 1.513,43 1.573,96

A 1.187,00 1.365,05 1.424,40 1.483,75 1.543,10
I

IV

III

V

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria Municipal de Educação

TABELA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Anexo IIIC

Piso Salarial Proporcional - JITD - Carga Horária de 40 horas Semanal - TM - IA

T  I  T  U  L  A  Ç  Ã  O

Cargos de Provimento Efetivo

II

ClassesNiveis

Grupo Ocupacional

Piso Salarial Profissional Nacional - Carga Horária de 40 horas Semanal - TM - IA



1.187,00

890,25

TM LP LE LM LD

Técnico em Magistério Licenciatura Plena
Licenciatura Plena e 

Especialização

Licenciatura Plena e 

Mestrado

Licenciatura Plena e 

Doutorado

C 1.139,52 1.310,45 1.367,42 1.424,40 1.481,38

B 1.121,72 1.289,97 1.346,06 1.402,14 1.458,23

A 1.103,91 1.269,50 1.324,69 1.379,89 1.435,08

C 1.086,11 1.249,02 1.303,33 1.357,63 1.411,94

B 1.068,30 1.228,55 1.281,96 1.335,38 1.388,79

A 1.050,50 1.208,07 1.260,59 1.313,12 1.365,64

C 1.032,69 1.187,59 1.239,23 1.290,86 1.342,50

B 1.014,89 1.167,12 1.217,86 1.268,61 1.319,35

A 997,08 1.146,64 1.196,50 1.246,35 1.296,20

C 979,28 1.126,17 1.175,13 1.224,09 1.273,06

B 961,47 1.105,69 1.153,76 1.201,84 1.249,91

A 943,67 1.085,21 1.132,40 1.179,58 1.226,76

C 925,86 1.064,74 1.111,03 1.157,33 1.203,62

B 908,06 1.044,26 1.089,67 1.135,07 1.180,47

A 890,25 1.023,79 1.068,30 1.112,81 1.157,33
I

IV

III

V

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria Municipal de Educação

TABELA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Anexo IIIB

Piso Salarial Proporcional - JBTD - Carga Horária de 30 horas Semanal - TM - IA

T  I  T  U  L  A  Ç  Ã  O

Cargos de Provimento Efetivo

II

ClassesNiveis

Grupo Ocupacional

Piso Salarial Profissional Nacional - Carga Horária de 40 horas Semanal - TM - IA



Denominação FG(Única) %

Orientador Educacional GF-OE

Psicopedagogo Educacional GF-PE

Supervisor Educacional GF-SE

Secretaria Municipal de Educação

25

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DA GF

ANEXO VI

Prefeitura Municipal de Monteiro

Estado da Paraíba



Denominação FG(Única) %

Porte I - 1 Turno 70

Porte I - 2 Turnos 80

Porte II - 2 Turnos 85

Porte III - 2 Turnos 90

Porte IV - 2 ou 3 Turnos 95

Vice-Diretor Escolar GF - DE-X 50

Diretor Escolar 

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS (GF) DE DIRETORES ESCOLARES

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria Municipal de Educação 

ANEXO V



Concursado Estável

01 Professor da Educação Infantil 3 2 5

02 Professor da Educação Fundamental 1 127 26 153

03 Professor da Educação Fundamental 2 48 6 54

04 Psicopedagogo Educacional 4 0 4

05 Orientador Educacional 2 0 2

06 Supervisor Educacional 5 0 5

T O T A L 189 34 0 223

Demanda Futura

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Monteiro

ANEXO II

ELENCO DE CARGOS NOVOS CRIADOS PELO ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação

Quantidades
Ordem

Total   Novo 

Quadro

Cargos Criados Plano Proposto

Novos 

Cargos 

Solicitados



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

DE CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO CÓDIGO  

TÍTULO DO CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

UNIDADE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Descrição Sumária: Conduzir o processo ensino-aprendizagem nos Centros de Educação 

Infantil, atendendo crianças na fase da Educação Infantil.  

 

Descrição do Cargo:  

 Planejar com os demais educadores as atividades a serem realizadas no decorrer do 

processo educacional;  

 Realizar atividades individuais e grupais, respeitando o estágio de desenvolvimento da 

criança e as diferenças individuais;  

 Elaborar planos de atividades juntamente com outros componentes dos Centros de 

Educação Infantil; 

 Pesquisar, renovar, constantemente, e relacionar material didático para suas aulas, 

sugerindo à direção a aquisição do material necessário ao bom andamento das 

atividades;  

 Preparar relatório da criança para registro do seu desenvolvimento; 

 Participar bimestralmente dos encontros pedagógicos, promovidos pela equipe técnica; 

 Outras atividades afins. 

 

 

Requisitos:  

- INSTRUÇÃO FORMAL: Ensino Médio na modalidade Normal ou Licenciatura em 

Pedagogia.  

- IDADE MÍNIMA: 18 (dezoito) anos completos. 

- OUTROS: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo.  

 

 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

DE CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO CÓDIGO  

TÍTULO DO CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Descrição Sumária: Conduzir o processo ensino-aprendizagem, elaborando e sistematizando 

e conhecimento nas unidades escolares.  

 

Descrição do Cargo:  

 Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe, a 

matéria lecionada, a freqüência do aluno e elaborar os exercícios de avaliação;  

 Manter absoluta assiduidade, comunicando com antecedência os atrasos e faltas 

eventuais;   

 Executar os programas elaborados, bem como cumprir o número de dias letivos e carga 

horária fixada pelo Sistema Municipal de Ensino; 

 Fornecer à Unidade Escolas os resultados da avaliação ou recuperação nos prazos 

fixados no calendário escolar; 

 Comparecer às reuniões e ao planejamento sempre que convocado pela Direção da 

Escola; 

 Indicar os livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries, não podendo 

substituí-los no decorrer do ano letivo; 

 Conduzir o aluno, não só à aquisição de conhecimentos, mas à formação da sua pessoa 

ao hábito de pensar e criar, respeitar as diferenças individuais e considerando as 

possibilidades e limitações de cada aluno; 

 Levar ao conhecimento da coordenação os casos de infração disciplinar e colocar 

observações no diário de classe; 

 Atender às solicitações da Diretoria e dos Serviços, em tudo que se relaciona com o bem 

do aluno e da escola; 

 Promover atividades e experiências pedagógicas em sua disciplina e em conjunto com 

outros professores, dando conhecimento dessa iniciativa aos setores competentes; 

 Colaborar com a direção na organização e na execução das atividades complementares, 

de caráter cívico, cultural, recreativo, religioso e artístico;  

 Zelar pelo bom nome da Unidade Educacional, dentro e fora dela; 



 

 Esforçar-se por obter o máximo de aproveitamento do aluno, não permitindo saídas 

freqüentes das aulas; 

 Manter vigilância para evitar o uso, pelo aluno, de processo fraudulentos na execução de 

trabalhos, provas etc; 

 Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após a 

realização de aulas e atividades; 

 Atender à família do aluno, quando for solicitado; 

 Orientar o trabalho escolar e quaisquer atividades extra-classe relacionadas com sua 

matéria; 

 Cumprir, com empenho, as leis vigentes e as obrigações ou atribuições previstas neste 

documento; 

 Outras atividades afins. 

 

 

Requisitos:  

- INSTRUÇÃO FORMAL: Ensino Médio na modalidade Normal ou Licenciatura em 

Pedagogia. 

- IDADE MÍNIMA: 18 (dezoito) anos completos. 

- OUTROS: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

DE CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO CÓDIGO  

TÍTULO DO CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2 

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Descrição Sumária: Conduzir o processo ensino-aprendizagem, elaborando e sistematizando 

e conhecimento nas unidades escolares.  

 

Descrição do Cargo:  

 Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe, a 

matéria lecionada, a freqüência do aluno e elaborar os exercícios de avaliação;  

 Manter absoluta assiduidade, comunicando com antecedência os atrasos e faltas 

eventuais; 

 Executar os programas elaborados, bem como cumprir o número de dias letivos e carga 

horária fixada pelo Sistema Municipal de Ensino; 

 Fornecer à Unidade Escolas os resultados da avaliação ou recuperação nos prazos 

fixados no calendário escolar; 

 Comparecer às reuniões e ao planejamento sempre que convocado pela Direção da 

Escola; 

 Indicar os livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries, não podendo 

substituí-los no decorrer do ano letivo; 

 Conduzir o aluno, não só à aquisição de conhecimentos, mas à formação da sua pessoa 

ao hábito de pensar e criar, respeitar as diferenças individuais e considerando as 

possibilidades e limitações de cada aluno; 

 Levar ao conhecimento da coordenação os casos de infração disciplinar e colocar 

observações no diário de classe; 

 Atender às solicitações da Diretoria e dos Serviços, em tudo que se relaciona com o bem 

do aluno e da escola; 

 Manter com os colegas, o espírito de colaboração e solidariedade; 

 Promover atividades e experiências pedagógicas em sua disciplina e em conjunto com 

outros professores, dando conhecimento dessa iniciativa aos setores competentes; 

 Colaborar com a direção na organização e na execução das atividades complementares, 

de caráter cívico, cultural, recreativo, religioso e artístico;  



 

 Zelar pelo bom nome da Unidade Educacional, dentro e fora dela; 

 Esforçar-se por obter o máximo de aproveitamento do aluno, não permitindo saídas 

freqüentes das aulas; 

 Manter vigilância para evitar o uso, pelo aluno, de processo fraudulentos na execução de 

trabalhos, provas etc; 

 Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após a 

realização de aulas e atividades; 

 Atender à família do aluno, quando for solicitado; 

 Orientar o trabalho escolar e quaisquer atividades extra-classe relacionadas com sua 

matéria; 

 Cumprir, com empenho, as leis vigentes e as obrigações ou atribuições previstas neste 

documento; 

 Outras atividades afins. 

 

 

Requisitos:  

- INSTRUÇÃO FORMAL: Licenciatura Plena em disciplinas correlatas. 

- IDADE MÍNIMA: 18 (dezoito) anos completos. 

- OUTROS: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

DE CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO CÓDIGO  

TÍTULO DO CARGO SUPERVISOR EDUCACIONAL 

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO 

 

Descrição Sumária: Supervisionar o docente, subsidiando-o na elaboração, desenvolvimento 

e avaliação do processo ensino-aprendizagem.  

Descrição do Cargo:  

 Diagnóstico da escola – sua origem, sua história, sua filosofia, seus objetivos, sua 

estrutura, sua clientela – e tudo o que procura, espera e necessita – sua comunidade, seu 

presente, suas perspectivas de futuro. 

 Planejamento da própria atividade, em vista do diagnóstico realizado integrado com a 

direção e demais setores da escola; 

 Análise e atendimento à legislação de ensino e normas legais vigentes; 

 Orientação e coordenação da elaboração de Currículo  Programas, de pré-requisitos 

necessários a casa série e nível, de planos de ensino, partindo da definição clara, prática 

e operacional de objetivos; 

 Orientação, coordenação e acompanhamento do desenvolvimento dos planos e 

estratégias adotadas dos processos de avaliação, de recuperação e atendimento especial 

a alunos em defasagem em relação à maioria da turma; 

 Trabalho integrado com o Serviço de Orientação Educacional, buscando um maior 

conhecimento do aluno, do contexto em que vive e das influências deste contexto em 

seu desempenho e aproveitamento; 

 Pesquisa de obras mais recentes sobre educação, buscando novos subsídios, novos 

recursos e novos caminhos; 

 Coordenação de períodos de atualização e capacitação dos professores; 

 Se necessário, reformulação de objetivos, de etapas do processo, ou do próprio esquema 

de supervisão; 

 Outras atividades afins.  

Requisitos:  

- INSTRUÇÃO FORMAL: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em 

Supervisão Educacional.  

- IDADE MÍNIMA: 18 (dezoito) anos completos. 

- OUTROS: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

DE CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO CÓDIGO  

TÍTULO DO CARGO ORIENTADOR EDUCACIONAL 

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO 

 

Descrição Sumária: Participação na elaboração dos projetos políticos-pedagógicos da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, Cultura e Desportos e das 

unidades escolares.  

 

Descrição do Cargo:  

 Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de Orientação 

Educacional em nível de escola e comunidade; 

 Participar no processo de identificação das características básicas da comunidade, 

caracterização da clientela escolar, de elaboração do currículo pleno da escola, de 

avaliação e recuperação dos alunos, de encaminhamento e acompanhamento dos alunos 

estagiários e de integração escola-família-comunidade; 

 Realizar estudos e pesquisas na área da Orientação Educacional; 

 Outras atividades afins. 

 

 

Requisitos:  

- INSTRUÇÃO FORMAL: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em 

Orientação Educacional.  

- IDADE MÍNIMA: 18 (dezoito) anos completos. 

- OUTROS: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

DE CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO CÓDIGO  

TÍTULO DO CARGO PSICOPEDAGOGO EDUCACIONAL 

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO 

 

Descrição Sumária: Dar assistência ao discente, ao docente e aos demais servidores do Pólo 

ou Núcleo Educacional no tocante ao diagnóstico e solução de problemas de relações 

interpessoais visando a completa formação cidadã. 

 

Descrição do Cargo:  

 Utilização das técnicas e métodos da psicologia no campo da Educação e no âmbito 

escolar; 

 Organização de Serviços de Psicologia Escolar com o objetivo de favorecer o 

ajustamento do escolar e atender às suas dificuldades e problemas; 

 Aplicação e interpretação de testes psicológicos visando o diagnóstico e a avaliação 

psicológica dos alunos, com fins de orientação psicopedagógica e profissional dos 

alunos; 

 Estudos e pesquisas no campo da Psicologia Educacional, sobretudo relacionada à 

Psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem e do ajustamento; 

 Divulgação de esclarecimentos sobre os fundamentos psicológicos relacionados aos 

problemas de aprendizagem e de adaptação escolar; 

 Colaboração junto às escolas, aos centros psico-médico-pedagógicos, aos centros de 

orientação infanto-juvenil, aos centos de recuperação e às clínicas de diagnósticos e 

orientação psicológica; 

 Outras atividades afins. 

 

Requisitos:  

- INSTRUÇÃO FORMAL: Licença Plena com habilitação em Psicologia Educacional 

e/ou Especialização em Psicopedagogia. 

- IDADE MÍNIMA: 18 (dezoito) anos completos. 

- OUTROS: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 

 



Denominação Quantidade Denominação Quantidade

Professor da Educação Infantil 5

Professor da Educação Fundamental 1 153

Professor - Séries Finais 54 Professor da Educação Fundamental 2 54

Psicopedagogo Educacional 4 Psicopedagogo Educacional 4

Orientador Educacional 2 Orientador Educacional 2

Supervisor Educacional 5 Supervisor Educacional 5

223 223

Professor - Séries Iniciais 158

Proposto

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria Municipal de Educação 

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Atual



1.187,00

741,88

890,25

1.187,00

GHA = (PSPCE + GED) x ( NHSE ) / 25 

GHA = (PSPCE + GED) x ( NHSE ) / 30 

GHA = (PSPCE + GED) x ( NHSE ) / 40 

Onde:

PSPCE = Piso Salarial Proporcional do Cargo Efetivo.

GED = Gratificação de Estimulo à Docência. 

NHSE = Número de horas semanais que excedam à Jornada do Cargo. 

Piso Salarial Profissional Nacional - Carga Horária de 40 horas Semanal - TM - IA

Piso Salarial Proporcional - JBTD - Carga Horária de 30 horas Semanal - TM - IA

Piso Salarial Proporcional - JITD - Carga Horária de 40 horas Semanal - TM - IA

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria Municipal de Educação

CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR HORA-AULA  - GHA

Anexo IIID

Piso Salarial Proporcional - JBTD - Carga Horária de 25 horas Semanal - TM - IA

Cargos de Provimento Efetivo



ANEXO VII

DESCRIÇÃO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO

GRUPO OCUPACIONAL - MAGISTÉRIO PÁGINA

Professor de Educação Infantil
41

Professor de Educação Fundamental 1
42/43

Professor de Educação Fundamental 2
44/45

Orientador Educacional
46

Psicopedagogo Educacional
47

Supervisor Educacional
48
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Secretaria Municipal de Educação 

Prefeitura Municipal de Monteiro

Estado da Paraíba



Denominação Quantidade

Diretor Escolar 20

Vice-Diretor Escolar 5

CARGOS DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Monteiro

ANEXO IV

Secretaria Municipal de Educação 


