
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

Rua Flávio Ribeiro Coutinho, 219 centro 
CNPJ: 08.809.444/0001.84 

Lei nº.377, de 14 de Abril de 2010. 

Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração (PCCR) para o 
Magistério Público do Município de 
Gurinhém. 

O Prefeito Constitucional do Município de Gurinhém, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas resolve: 

Titulo I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1 º - Fica instituído o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) para 
o Magistério Público Municipal, conforme a legislação vigente e o disposto nesta Lei. 

Art. 2º - Integram a Carreira do Magistério Público Municipal os profissionais 
que exercem atividade de docência e os que oferecem suporte pedagógicos direto a tais 
atividades, assim consideradas as de DIREÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, 
DE PLANEJAMENTO, DE INSPEÇÃO, DE SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, NUTRICIONISTA 
EDUCACIONAL, PSICÓLOGO EDUCACIONAL E ASSISTENTE SOCIAL 
EDUCACIONAL. 

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - Cargo do Magistério: o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas por lei 
ao Profissional do Magistério com denominação própria e vencimentos pagos pelo 
erário municipal para provimento em caráter efetivo ou em comissão; 

II - Função: A atividade especifica desempenhada pelo Profissional do Magistério 
identificada pela natureza e pelos diferentes graus de responsabilidades além dos 
conhecimentos exigidos na estrutura do sistema de ensino; 

III - Classe: o agrupamento homogêneo dos Profissionais do Magistério segundo a sua 
titulação; 

IV - Referência: a posição do Profissional do Magistério dentro da classe que permite 
identificar a situação do ocupante na estrutura hierárquica e de remuneração da carreira; 
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V - Carreira do Magistério: o conjunto de cargos de provimento efetivo do quadro do 
Magistério caracterizados pelo desempenho das atividades a que se refere o artigo 
anterior. 

VI - Quadro do Magistério: O conjunto de cargos de professor e dos profissionais que 
oferecem suporte pedagógico direto a atividade da docência referidos no artigo anterior, 
privativos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. 

Titulo II 
Dos Princípios e Finalidades 

Art. 4º - 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 estimulo ao trabalho em sala de aula; 

III - A melhoria do padrão de qualidade do ensino público municipal. 

Art. 5º - A valorização dos Profissionais do Magistério Público Municipal será 
assegurada pela garantia de: 

I - Ingresso exclusivamente por concurso público e provas e títulos; 

II - Aperfeiçoamento profissional continuado inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 

III - Piso salarial profissional; 

IV - Remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício no 
Magistério Público Municipal; 

V - Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação de 
desempenho; 

VI - Períodos reservados aos estudos, planejamento e avaliações, incluídos na 
carga horária de trabalho; 

VII - Condições adequadas de trabalho. 

Art. 6° - A melhoria do padrão de qualidade do ensino público municipal será 
buscada pela garantia dos insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo do 
ensino-aprendizagem, bem como pelo estabelecimento da relação adequada entre o 
número de alunos e professor, a carga horária, os demais profissionais do magistério e 
as condições materiais da unidade escolar segundo parâmetros definidos a vista das 
condições disponíveis e das peculiaridades do município. 
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Titulo III 
Da Carreira do Magistério 

Capitulo I 
Da Organização da Carreira 

Art. 7° - Os cargos de provimento, bem como as funções comissionadas 
cometidas ao Profissional da Carreira do Magistério constituem o Quadro do Magistério 
Público Municipal. 

I - Efetivo (PEF) de profissionais de Nível Superior e Nível Médio com formação 
especifica na área de Educação, para os profissionais concursados ou que venham a 
preencher cargos em decorrência de Concurso Público; 

II - Extraordinário (PEX) de Profissional de Nível Superior e Nível Médio, com 
formação especifica na área de Educação, para os profissionais estabelecidos 
extraordinariamente no serviço público por conta do disposto no art. 19, ADCT, CF 

Art. 8° - São cargos de profissionais da educação os de Professor de Educação 
Básica 1, Professor de Educação Básica 2, Supervisor Educacional, Orientador 
Educacional, Administrador Educacional, Inspetor Educacional, Psicológico 
Educacional e Assistente Social Educacional, com seus respectivos quantitativos 
fixados por lei discriminados no Anexo I desta Lei. 

§ 1 º - Constituem cargos de provimento em comissão os de diretor e de diretor
adjunto dos estabelecimentos escolares, discriminados no Anexo IV desta Lei. 

I - Os Cargos de Educação Básica I corresponde: 

§ 1 º - Professor Classe A - Corresponde ao exercício da docência na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental do 1 º ao 5° ano ou ciclos equivalentes e exigem de 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível médio; 

§ 2° - Professor Classe A 1 - Corresponde ao exercício da docência na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental do 1 º ao 5º ano ou ciclos equivalentes e exigem de 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível médio e superior; 

§ 3° - Professor Classe A2 - Corresponde ao exercício da docência na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental do 1 º ao 5° ano ou ciclos equivalentes e exigem de 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível médio, superior e 
Especialização; 

§ 4° - Professor Classe A3 - Corresponde ao exercício da docência na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano ou ciclos equivalentes e exigem de 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível médio, superior e 
mestrado; 
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§ 5º - Professor Classe A4 - Corresponde ao exercício da docência na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano ou ciclos equivalentes e exigem de 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível médio, superior e 
Doutorado; 

§ 6° - Professor Classe B - Corresponde ao exercício da docência na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental do 1 º ao 5° ano ou ciclos equivalentes e exigem de 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível superior, em cursos de 
Licenciatura Plena, habilitação Educação Infantil ou do Ensino Fundamental do 1 º ao 5° 
ano; 

§ 7º - Professor Classe B 1 - Corresponde ao exercício da docência na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental do 1 º ao 5º ano ou ciclos equivalentes e exigem de 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível superior, em cursos de 
Licenciatura Plena, mais Especialização na área de Educação Infantil ou do Ensino 
Fundamental do 1 º ao 5º ano; 

§ 8° - Professor Classe B2 - Corresponde ao exercício da docência na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental do 1 º ao 5° ano ou ciclos equivalentes e exigem de 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível superior, em cursos de 
Licenciatura Plena, mais Mestrado na área de Educação Infantil ou do Ensino 
Fundamental do 1 º ao 5° ano; 

§ 9º - Professor Classe B3 - Corresponde ao exercício da docência na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental do 1 º ao 5º ano ou ciclos equivalentes e exigem de 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível superior, em cursos de 
Licenciatura Plena, mais Doutorado na área de Educação Infantil ou do Ensino 
Fundamental do 1 º ao 5° ano; 

II - Os Cargos da Educação Básica II corresponde: 

§ 1 º - Professor Classe C - Corresponde ao exercício da docência no Ensino 
Fundamental do 6º ao 9º ano e no Ensino Médio ou ciclos equivalentes e exigem dos 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível superior em cursos de 
Licenciatura Plena em áreas específicas; 

§ 2° - Professor Classe C 1 - Corresponde ao exercício da docência no Ensino 
Fundamental do 6º ao 9º ano e no Ensino Médio ou ciclos equivalentes e exigem dos 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível superior em cursos de 
Licenciatura Plena em áreas específicas mais Especialização na área de Educação; 

§ 3° - Professor Classe C2 - Corresponde ao exercício da docência no Ensino 
Fundamental do 6º ao 9º ano e no Ensino Médio ou ciclos equivalentes e exigem dos 
seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível superior em cursos de 
Licenciatura Plena em áreas específicas mais Mestrado na área de Educação; 

§ 4° - Professor Classe C3 - Corresponde ao exercício da docência no Ensino 
Fundamental do 6° ao 9° ano e no Ensino Médio ou ciclos equivalentes e exigem dos 
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seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível superior em cursos de 
Licenciatura Plena em áreas específicas mais Doutorado na área de Educação; 

III - Os Cargos de Técnicos Educacionais (Orientador, Supervisor Educacional e 
Inspetor Educacional): 

§ 1 º - Técnico Classe A - Corresponde ao cargo de Técnico Pedagógico no 
Ensino Infantil, Fundamental do 1 º ao 9º e no Ensino Médio, exigem de seus detentores 
qualificação mínima em nível Superior, Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitado 
sob a forma da Lei; 

§ 2° - Técnico Classe Al - Corresponde ao cargo de Técnico Pedagógico no 
Ensino Infantil, Fundamental do 1 º ao 9° e no Ensino Médio, exigem de seus detentores 
qualificação mínima em nível Superior mais Especialização, em áreas afins; 

§ 3° - Técnico Classe A2 - Corresponde ao cargo de Técnico Pedagógico no 
Ensino Infantil, Fundamental do 1 º ao 9° e no Ensino Médio, exigem de seus detentores 
qualificação mínima em nível Superior mais Mestrado, em áreas afins; 

§ 4° - Técnico Classe A3 - Corresponde ao cargo de Técnico Pedagógico no 
Ensino Infantil, Fundamental do 1 º ao 9° e no Ensino Médio, exigem de seus detentores 
qualificação mínima em nível Superior mais Doutorado, em áreas afins. 

IV - Dos Técnicos em Educação (Psicólogo Educacional, Assistente Social Educacional 
e Nutricionista Educacional) 

§ 1 º - Técnico Classe B - Corresponde ao cargo de Técnico Pedagógico no 
Ensino Infantil, Fundamental do 1 º ao 9° e no Ensino Médio, exigem de seus detentores 
qualificação mínima em nível Superior, na área objeto de sua função; 

§ 2º - Técnico Classe B 1 - Corresponde ao cargo de Técnico Pedagógico no 
Ensino Infantil, Fundamental do 1 º ao 9º e no Ensino Médio, exigem de seus detentores 
qualificação mínima em nível Superior, na área objeto de sua função, mais 
Especialização na área; 

§ 3º - Técnico Classe B2 - Corresponde ao cargo de Técnico Pedagógico no 
Ensino Infantil, Fundamental do 1 º ao 9º e no Ensino Médio, exigem de seus detentores 
qualificação mínima em nível Superior, na área objeto de sua função, mais Mestrado na 
área; 

§ 4º - Técnico Classe B3 - Corresponde ao cargo de Técnico Pedagógico no 
Ensino Infantil, Fundamental do 1 º ao 9º e no Ensino Médio, exigem de seus detentores 
qualificação mínima em nível Superior, na área objeto de sua função, mais Doutorado 
na área; 

V - Dos Administradores e Coordenadores Educacionais: 
§ 1 º - O Cargo de Administrador Escolar exige qualificação m1mma, nível 

superior em curso de Licenciatura Plena com experiência mínima de 2 (dois) anos de 
docência. 
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§ 2º - O Cargo de Coordenador Educacional exige qualificação mínima em nível 
superior em curso de Licenciatura Plena com experiência de docência de no mínimo 2 
(dois) anos. 

Art. 9° - As classes "A", "B" e "C", previstos no artigo anterior, se desdobram 
em 6 (seis) referências designadas pelos índices de I a VI, os quais terão promoções 
horizontais, correspondendo a uma variação relativa a 4% (QUATRO POR CENTO) 
entre cada uma delas. 

Art. 1 Oº - Os valores dos vencimentos dos cargos de provimentos efetivos e 
Extraordinário do Quadro do Magistério, citados no artigo 7º , seguirão a estrutura e 
vencimentos dos anexos II, III e IV desta lei. 

Capitulo II 
Das Funções dos Profissionais do Magistério 

Art. 11 º - O ocupante do cargo de professor desempenhará a função docente que 
congrega as atividades referentes a: 

I - participar da elaboração e da avaliação da proposta didático-pedagógica do 
estabelecimento de ensino, propondo as alterações necessárias ao melhor ajustamento 
dessa proposta à realidade local; 

II - elaborar e cumprir os planos de trabalhos, segundo a proposta didático
pedagógica do estabelecimento escolar; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer as estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento escolar; 

V - ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e o desenvolvimento 
profissional; 

VI - colaborar com as ações de articulações da escola com as famílias e a 
comunidade. 

Art. 12º - O ocupante do cargo de Supervisor Escolar desempenhará as funções 
de supervisão pedagógica das atividades desenvolvidas pelo Corpo Docente que 
congregam as atividades referentes a: 

I - participar da elaboração, da execução e da avaliação da proposta didático
pedagógica dos estabelecimentos de ensino, propondo as alterações necessárias ao 
melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; 
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II - elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica dos 
estabelecimentos escolares; 

III - coordenar o processo de planejamento, orientar e acompanhar o trabalho 
pedagógico desenvolvidos nos estabelecimentos de ensino; 

IV - colaborar com as ações de articulações da escola com as famílias e a 
comunidade. 

Parágrafo Único - O ocupante do cargo de Supervisor escolar desempenhará 
suas funções nas unidades escolares para a qual for designado. 

Art. 13º - O ocupante do cargo de Orientador Educacional desempenhará a 
função de orientação educacional que congrega as atividades referentes a: 

I - participar da elaboração, da execução e da avaliação da proposta didático
pedagógica dos estabelecimentos de ensino, propondo as alterações necessárias ao 
melhor ajustamento dessa proposta a realidade local; 

II - desenvolver ações voltadas a integração dos alunos no processo educativo 
desenvolvido nos estabelecimentos de ensino; 

III - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

IV - colaborar com as ações de articulações das escolas com as famílias e a 
comunidade. 

Parágrafo Único - O ocupante do cargo de Orientador Educacional 
desempenhará suas funções nas unidades de ensino para a qual for designado. 

Art. 14° - Os ocupantes dos cargos de Administrador Escolar desempenhará a 
função de direção de estabelecimento de ensino que congrega as atividades referentes a: 

I - participar da elaboração, da execução e da avaliação da proposta didático
pedagógica dos estabelecimentos de ensino, propondo as alterações necessárias ao 
melhor ajustamento dessa proposta a realidade local; 

II - administrar os recursos materiais e financeiros do estabelecimento de ensino 
segundo os princípios e normas da gestão democrática definidos na Regulamentação do 
Sistema Municipal de Ensino; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos no 
calendário escolar; 

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 
dos estabelecimentos de ensino; 
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VI - desenvolver ações de articulação com a Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes; 

VII - coordenar as ações e articulações da escola com as famílias e comunidade. 

Art. 15º - O ocupante do cargo de Inspetor Educacional desempenhará a função 
de supervisionar as normas de escrituração e organização dos contextos burocráticos das 
instituições de ensino que congregam as atividades referentes a: 

I - Dar parecer em processos de autorização de funcionamento e reconhecimento 
das escolas; 

II - Fornecer números de registros para gestores e secretários das escolas; 

III - Promover cursos de capacitação para gestores e secretários das escolas; 

IV - Colaborar com as ações de articulações das escolas com as famílias e 
comunidade; 

V - Desenvolver ações de articulação com a Secretaria de Educação, cultura e 
Esportes; 

VI - Realizar trabalho de inspeção na Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes, bem como nas unidades de escolares de ensino municipais; 

VII - Seguir as orientações e determinações contidas no manual de Inspetoria 
Escolar desenvolvido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. 

Art. 16º - O ocupante do cargo de Psicólogo Educacional desempenhará a 
função de desenvolver com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, 
professores, técnicos e etc) atividades visando prevenir, identificar e resolver problemas 
psicossociais que possam bloquear na escola o desenvolvimento de potencialidade, a 
auto-realização e o exercício da cidadania. 

Art. 1 7º - O ocupante do cargo de Assistente Social Educacional desempenhará a 
função de serviço social educacional, desenvolvida em comunhão com o corpo docente 
que congrega as atividades de: 

I - Elaborar e implementar políticas que dão suporte à ações na área Social 
Educacional visando a formação cidadã de todo corpo discente; 

II - Desenvolver e implementar projetos na área social educacional, baseados na 
identificação das necessidades individuais e coletivas, visando atendimento e a garantia 
dos direitos quanto cidadão; 

III - Propor, Coordenar, Ministrar e Avaliar treinamento na área social 
Educacional; 
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IV - Desenvolver ações articuladas com a Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes; 

Art. 18º - Compete aos ocupantes do cargo de Nutricionista Educacional, no 
exercício de suas atribuições na Alimentação Escolar, planejar, organizar, dirigir, 
supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição. 

Art. 19º - Todos os cargos contidos no Capitulo II comporão o Núcleo de Apoio 
Técnico Pedagógico, que será ouvido para auxiliar no desempenho das funções do 
Magistério Público Municipal e para, caso necessário, uma reformulação desta Lei. 

Capitulo III 
Do Ingresso na Carreira do Magistério 

Seção I 
Do concurso Público 

Art. 20º - Os cargos de provimento efetivo do Magistério Público Municipal 
criados por esta Lei são acessíveis a todos os que preencham os requisitos estabelecidos 
na Constituição Federal do Brasil, na Lei nº. 031/97, pelo Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Municipais os constantes desta Lei. 

Art. 21° - O ingresso no Quadro do Magistério Público dar-se-á, salvo exceções 
previstas nesta Lei, exclusivamente por concurso público de provas e títulos somente 
podendo ocorrer na referência 1 de cada classe. 

§ 1 º - O concurso público de que trata o caput deste artigo será realizado de 
acordo com as normas constantes em edital baixado por autoridade competente e 
publicado em jornal oficial do município, e/ou no Diário Oficial do Estado da Paraíba, 
e em jornal de grande circulação estadual. 

§ 2º - O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos prorrogável, apenas 
uma vez, por igual período. 

§ 3º - Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em 
concurso anterior com prazo de validade não expirado. 

§ 4º - Não haverá nomeação de candidato aprovado em concurso mais recente 
enquanto houver candidato aprovado, para o mesmo cargo, em concurso anterior com o 
prazo de validade não expirado. 

Art. 22º - O acesso à Classe "B" poderá acontecer por uma das duas 
modalidades: 

1 - Por concurso público de provas e títulos, quando se tratar do ingresso na 
Carreira do Magistério; 



II - Por progressão funcional, para os professores ocupantes da Classe "A" que 
obtiveram, nível superior, a habilitação profissional especifica para a docência na 
educação infantil ou nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Art. 23° - O acesso a professor Classe "C" dar-se-á somente mediante concurso 
público de provas e títulos. 

Art. 24º - Para a inscrição no concurso para o cargo de professor, exige-se, como 
habilitação profissional, a título de qualificação mínima: 

I - Ensino Médio completo, na modalidade normal ou equivalente, para a 
docência na educação infantil e do 1 º ao 5° ano do ensino fundamental , correspondente 
ao cargo de professor "A"; 

II - Ensino Superior, em curso de Licenciatura em Pedagogia, para a docência 
na educação infantil e do 1° ao 5º ano do ensino fundamental, correspondente ao cargo 
de professor "B"; 

II - Ensino Superior, em curso de Licenciatura, de graduação plena, com 
habilitações específicas em área própria, para a docência nos anos finais do ensino 
fundamental, correspondente ao cargo de professor "C". 

Art. 25° - Para inscrição no concurso aos cargos de supervisor escolar, orientador 
educacional e inspetor educacional, exige-se, como habilitação profissional, a titulo de 
qualificação mínima: 

I - Graduação em pedagogia com habilitação adequada ou pós-graduação na 
área; 

Art. 26º - Para a inscrição no concurso aos cargos de Psicólogo, Assistente 
Social e Nutricionista Educacional, exige-se, como habilitação profissional, a título de 
qualificação mínima: 

I - Graduação em área própria, para o exercício de Psicólogo, Assistente Social 
e Nutricionista Educacional. 

Art. 27º - Fica extinto o cargo de Regente de Ensino I e II, passando os 
Profissionais do Magistério de acordo com sua qualificação funcional:. 

I - Os profissionais do Magistério com função de Regente de Ensino passarão 
para a função de Professor classe '~" enquadrado na carreira conforme sua 
habilitação com a tabela de vencimentos dos cargos de provimento efetivo do quadro 
do magistério no anexo II. 

II - Os Profissionais do Magistério com função de Regente de Ensino I ou II 
que não se qualificaram dentro do plano decenal de educação, passarão a exercer a 
função de Agente Administrativo, conforme a carga horária exercida anteriormente. 



Seção II 
Da nomeação, Designação e Exercício 

Art. 28º - A nomeação para os cargos de provimento efetivo da Carreira do 
Magistério compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal ou à autoridade delegada 
observando o que dispuserem as normas estabelecidas no edital do concurso público de 
provas e títulos. 

Parágrafo Único - O candidato aprovado que, no momento da nomeação, não 
apresentar prova de habilitação profissional mínima prevista pela Lei, em conformidade 
com o cargo a ser por ele ocupado, perderá o direito aos resultados no concurso público 
e, em conseqüência, ao Cargo da Carreira de Magistério. 

Art. 29° - Os profissionais do Magistério Público uma vez serão lotados na 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. 

Art. 30º - Compete ao Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 
com prévia autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, designar o Profissional 
do Magistério Público para a unidade de ensino em que exercerá suas funções. 

Parágrafo Primeiro - A designação poderá ser alterada por necessidade da 
secretaria da Educação ou a pedido do servidor, desde que atendido as conveniências da 
Unidade Escolar. 

Parágrafo Segundo - Sempre que possível, será assegurada a designação para a 
unidade escolar mais próxima de sua moradia fixa, devendo o poder executivo 
efetivamente justificar no caso de impossibilidade. 

Art. 31 º - É de 30 (trinta) dias o prazo para o Profissional do Magistério Público 
Municipal entrar em exercício, contados a partir da data de sua nomeação. 

Parágrafo Único - O profissional do Magistério ao entrar em exercício ficará 
sujeito ao estágio probatório pelo período determinado na Constituição da República 
Federativa do Brasil e no Estatuto do Servidor nº 235/98, durante o qual serão avaliadas 
sua capacidade e sua aptidão para o desenvolvimento do cargo mediante os seguintes 
critérios: 

I - assiduidade; 
II - disciplina; 
III - capacidade de iniciativa; 
IV - produtividade; 
V - responsabilidade. 

Art. 32° -. A Nomeação de Diretores e Diretores Adjuntos exige como 
habilitação mínima profissional em nível superior obtida em curso de Graduação na área 
de educação com o mínimo de 2 (dois) anos em docência. 

Parágrafo Primeiro - Os Diretores e Diretores Adjuntos das unidades escolares 
com mais de 800 alunos devem ser eleitos por eleições livres, diretas e democráticas 
pela comunidade escolar, devendo ser os eleitos do quadro efetivo do magistério. 
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Parágrafo Segundo - Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal a nomeação de Profissional do Magistério para o cargo em comissão de 
Diretor e Diretor-Adjunto de estabelecimento de ensino com menos de 800 alunos. 

Capitulo IV 
Da Jornada de Trabalho 

Art. 33º - A jornada básica de trabalho dos ocupantes dos cargos da carreira dos 
profissionais da educação é de 25 (vinte e cinco) horas semanais. 

Art. 34º - A jornada de trabalho do professor, no exercício da docência nas 
escolas da rede Municipal terá 20 (vinte) horas-aula semanais e 05 (cinco) horas pra 
outras atividades. 

§ 1 º - Considerem-se outras atividades, preparação e avaliação do trabalho do 
trabalho didático, colaboração com a Administração da Escola, reuniões pedagógicas, 
articulação com a comunidade e o aperfeiçoamento profissional, de acordo com a 
proposta pedagógica da Unidade de Ensino. 

§ 2º - A Secretaria da Educação e Cultura, atendendo às necessidades do Sistema 
Municipal de Ensino, poderá convocar o professor para trabalhar numa jornada de 
trabalho de até 40 (quarenta) horas semanais, sendo facultada ao professor a aceitação, 
com dobra integral de vencimento; 

§ 3° - A jornada diferenciada de 40 horas corresponde a dobra de carga horária, 
incluirá uma parte de aulas e outra parte de atividades, estas últimas correspondendo a 
20% do total da jornada considerada como horas destinadas a estudos, Planejamento e 
Avaliação do trabalho didático. 

§ 4° - A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de acordo com a necessidade 
do Sistema Municipal de Ensino poderá conceder horas-extras que não atinjam a carga 
de 40 horas semanais, sendo seu valor calculado proporcionalmente aos vencimentos 
pagos para a Jornada de Trabalho definida nesta Lei. 

§ 5º - Quando o professor desenvolver seu trabalho na jornada diferenciada e 
nela permanecer, por um período igual ou superior a 8 (oito) anos consecutivos ou 12 
(doze) anos intercalados ser-lhe-á assegurado permanecer neste regime de trabalho. 

Capitulo V 
Da Progressão Funcional 

Art. 35° - A progressão na Carreira dos Profissionais da Educação, baseada 
exclusivamente na titulação, na qualificação, na aferição do conhecimento e no 
desempenho do trabalho. 
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Art. 36º - A progressão vertical far-se-á, após o estágio probatório, dispensados 
quaisquer interstícios, quando o profissional obtiver, na área objeto do cargo de que é 
detentor na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de Gurinhém, em 

Universidades ou Institutos Superiores de Educação devidamente reconhecidos, a 
formação ou titulação especifica para a classe, prevista no artigo 8°. 

§ 1 º - A progressão a que se refere o capítulo deste artigo far-se-á mantendo-se, 
na classe concernente à titulação obtida, a mesma referência ocupada antes da 
progressão; 

§ 2° - A progressão vertical será iniciada mediante requerimento do interessado 
à Secretaria de Administração, ao qual deve ser anexada a documentação comprobatória 
da titulação obtida; 

§ 3° - A progressão vertical por Pós-Graduação só será concedida ao 
profissional da educação que realize cursos na área objeto do cargo de que é detentor e 
seja portador de curso de graduação em nível Superior na área objeto do cargo. 

Art. 3 7° - A progressão horizontal do profissional da educação ocorrerá após o 
cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício de suas funções, na 
referência em que se encontre posicionado, pela qualidade do trabalho docente, 

satisfazendo critérios de: 

!-Avaliação de desempenho; 

II - Capacitação em cursos oferecidos pela Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes do Município ou por Instituições credenciadas; 

III - avaliação periódica de aferição de conhecimentos na área em que o 
profissional exerça suas funções e de conhecimentos pedagógicos. 

§ 1 º - Para os casos em que a Secretaria da Educação, Cultura e Esportes não 
tenha oferecido os cursos de capacitação, os itens II e III deixarão de ser considerados 
para efeito de progressão horizontal; 

Capitulo VI 
Da Remuneração 

Art. 3 8° - A remuneração dos profissionais do magistério é composta pelo 
salário ou vencimentos e pelas vantagens pecuniárias, nos termos da legislação vigente. 

Art. 39° - O valor do vencimento dos profissionais da educação para a jornada 
básica de 25 (vinte e cinco) horas consta no Anexo II. 

Art. 40º - Os valores dos salários dos profissionais do magistério, para jornada 
básica de trabalho, são os estabelecidos na tabela de vencimento dos cargos de 
provimento efetivo do quadro do magistério, constante dos anexos II e III desta Lei. 
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Parágrafo Primeiro - Na jornada diferenciada de 40 horas corresponderá dobra 
dos proventos do profissional e no caso de horas extras excedentes que não atinjam a 
dobra de carga horária, estas serão calculadas conforme anexo II. 

Parágrafo Segundo - A alteração dos valores ora estabelecidos ocorrerá 
anualmente, no mesmo percentual do Piso Salarial Nacional conforme Lei Federal nº 
11.738, de 16/7/2008. 

Capitulo VII 

Das Gratificações 

Art. 41 º - Aos professores em efetivo exercício em sala de aula da rede 
municipal de ensino e que estiverem cumprindo com todos os deveres contidos no Art. 
50° desta Lei, será concedida a gratificação de estímulo a docência (GED), aos 
profissionais de função pedagógica a gratificação especial de atividades pedagógicas 
(GEAP) e aos profissionais de função técnica de psicologia, de assistência social, e de 
nutrição a gratificação especial de atividades técnicas (GEA T). 

I - As gratificações a que se refere este artigo serão equivalentes a 10% do 
vencimento base de cada classe; 

II - O professor que desenvolver suas atividades numa jornada inferior à básica, 
a GED ou GEAP será reduzida na mesma proporção; 

III - o integrante do magistério removido para a unidade escolar distante da sede 
ou local de difícil acesso, terá transporte disponibilizado pela administração pública 
municipal e na impossibilidade desse transporte poderá receber indenização pelo 
deslocamento distante da sede, sendo devida enquanto a vigência do deslocamento. 

Art. 42º - Os profissionais afastados por motivo de saúde, acometidos de 
doenças codificadas com CID, desde que também 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 mencionadas no artigo 41 º a que vinha 
fazendo jus. 

Parágrafo único - O afastamento por motivo de saúde ou readaptação de função 
deve ser atestadas pelo serviço médico municipal autorizado. 

Art. 43° - Os Diretores Escolares e Diretores Adjuntos terão direito a GED se 
professores e a GEAP se profissionais de suporte e/ou apoio pedagógico. 

Parágrafo único - As funções comissionadas terão gratificações conforme 
Legislação Pertinente. 
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Titulo IV 
Dos Direitos 

Capítulo I 
Das Férias 

Art. 44° - Fica garantido aos Profissionais do Magistério o direito ao gozo de 
férias anuais de 30 dias remunerados com um terço a mais de sua remuneração mensal. 

§ 1 º - Ao professor em efetivo exercício da docência é assegurado, além das 
férias anuais o recesso de 15 dias. 

§ 2º - É vedada a acumulação de férias anuais, salvo imperiosa necessidade do 
serviço e por no máximo 2 (dois) períodos. 

Art. 45º - Por ocasião das férias, independentemente de solicitação, será pago ao 
Profissional do Magistério um adicional correspondente a 1/3 (um terço) do seu salário, 
no mês do seu aniversário. 

Parágrafo Único - A gratificação pelo exercício de cargos e funções será 
considerada no cálculo de que trata este artigo. 

Capítulo II 
Das Licenças 

Art. 46º - Além das licenças e afastamentos a que fazem jus todos os servidores 
públicos do Município, ao profissional da educação poderão ser concedidas, sem perdas 

na sua remuneração: 

I - Licença para frequentar curso de formação ou capacitação profissional, 
quando de interesse do Município; 

II - Afastamento para participar de Congressos, Simpósios e demais encontros 
Técnicos ou Científicos, relacionados a sua área de atuação no Sistema Municipal de 
Ensino, quando indicados pelo Município; 

III - Afastamento para participar de congresso e eventos similares, de natureza 
profissional ou sindical, para os quais houver indicado pela categoria ou por entidade 
representativa da categoria quando de interesse do Município; 

§ 1 ° - As licenças e os afastamentos de que trata este artigo somente serão 
concedidos quando houver relação do curso ou evento com o cargo do profissional no 
Sistema Municipal de Ensino e mediante providência de substituição. 

§ 2° - Fica assegurado na forma da legislação em vigor, o afastamento para 
participar da Diretoria da entidade de representação do Magistério Público Municipal. 



Art. 4 7° - A Licença para frequentar cursos de formação poderá ser concedida: 

I - Na modalidade de Especialização, por um prazo máximo de 1 (um) ano 
desobrigado do cumprimento da carga horária; 

II - Na modalidade de Mestrado, por um prazo máximo de 2 (dois) anos 
desobrigado do cumprimento da carga horária; 

III - Na modalidade de Doutorado, por um prazo máximo de 3 (três) anos 
desobrigado do cumprimento da carga horária. 

§ 1° - A concessão da licença pra frequentar cursos de formação priorizará: 

a) As áreas em que houver maior carência de profissionais 
habilitados ou menor índice de qualificação; 

b) Os profissionais com mais tempo de serviço a ser 
cumprido no Sistema Educacional de Ensino. 

§ 2° - Os prazos previstos nos inícios II e III deste artigo poderão ser 
prorrogados por, no máximo, 01 (um) ano mediante solicitação, devidamente 
justificada, das instituições ministradoras dos cursos. 

Art. 48º - Os critérios e os percentuais máximos de concessão da licença que 
trata o artigo anterior serão estabelecidos em portaria conjunta dos titulares das 
Secretarias da Administração e da Educação, Cultura e Esportes. 

Art. 49º - A concessão da licença para frequentar cursos de formação importa no 
compromisso de o profissional, ao seu retomo, permanecer, no Sistema Municipal de 
Ensino, por tempo igual ao da licença, sob pena de ressarcimento dos dispêndios 
efetuados. 

Parágrafo único - Qualquer outra licença, exceto para tratamento de saúde e 
licença maternidade, somente será concedida após o tempo referido no caput deste 
artigo. 

Titulo V 
Do Regime Disciplinar 

Capítulo I 
Dos Deveres 

Art. 50° - Além dos prejuízos em legislação especifica, é dever do profissional 
do magistério cumprir com zelo e eficiência as funções inerentes ao seu cargo 
estabelecidas nesta Lei, e: 

I -Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II - Ser leal às instituições a que servir; 
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III - Observar e cumprir com as normas legais e regulamentares; 
IV - Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadas ilegais; 
V - Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que 

tiver ciência em razão do cargo; 
VI - Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 
VII - Guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
VIII- Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
IX - Ser Assíduo e pontual ao serviço; 
X - Tratar com urbanidades as pessoas; 
XI - Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; 
XII - Participar com no mínimo 85% de freqüência nas formações continuadas 

oferecidas pela Secretaria de Educação Municipal em cada ano letivo. 

Parágrafo Único - As representações de que tratam os incisos IX e XII serão 
encaminhadas pela via hierárquica e apreciadas pela autoridade superior àquela as quais 
são formuladas, assegurando-se representação de ampla defesa. 

Art. 51° - Em caso do não cumprimento aos deveres aplica-se ao Profissional do 
Magistério as normas relativas ao processo administrativo disciplinar e as penalidades 
previstas para os servidores públicos municipais. 

Capítulo II 
Das Proibições 

Art. 52° - Ao ocupante de cargo no Quadro de Magistério é proibido: 

I - Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato; 

II- Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento 
ou objeto da repartição; 

III - Recusar fé a documentos públicos; 

IV - Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo em 
execução de serviço; 

V - Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

VI - Possibilitar acesso de pessoa estranha à Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes ou de seu subordinado; 

VII - Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se associação 
profissional ou sindical, ou a partido político; 

VIII - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública; 

IX- Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em 
razão de suas atribuições; 
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X- Praticar usura sob qualquer de suas formas; 

XI- Proceder de forma desidiosa; 

XII - Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares; 

XIII - Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto 
em situações de emergência e transitórias; 

XIV - Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do 
cargo ou função e com o horário de trabalho. 

Titulo VI 
Das Disposições Gerais 

Art. 53° - Fica instituída no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes, uma Comissão permanente de gerenciamento do Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração do Magistério à qual caberá: 

I - Prestar assessoramento ao (a) Secretário (a) de Educação, Cultura e Esportes 
na elaboração das normas complementares a esta Lei; 

II - Acompanhar e avaliar a execução das atividades previstas nesta Lei 
propondo as alterações que se fizerem necessárias ao melhor alcance de suas 
finalidades; 

III- Opinar sobre pedidos de progressão e afastamento; 

Parágrafo Único - Ato do chefe do Executivo especificará a composição, as 
atribuições e a forma de funcionamento da Comissão observando o requisito de estarem 
entre os seus membros representantes dos Profissionais do Magistério, das Secretarias 
de Administração, Educação e das Finanças. 

Art. 54º - Poderá haver contratação por prazo determinado de professor 
substituto, na forma da legislação vigente, para: 

I - Substituições eventuais de professores integrantes do Quadro do Magistério, 
afastados por motivo de licença; 

II -Atendimento a necessidade excepcional de professor, decorrente do aumento 
das matrículas na rede municipal de ensino; 

§ 1° - A Contratação prevista neste artigo, somente poderá ser feita mediante a 
aprovação em processo seletivo simplificado, conforme determinado na legislação 
especifica sobre a matéria. 

§ 2º - Na hipótese prevista no inciso II deste artigo, o (a) Secretário (a) de 
Educação, Cultura e Esportes deverá adotar, com a maior brevidade possível, as 



providências necessárias à abertura de concurso público para o cargo de professor, de 
provimento efetivo. 

Art. 55º É contado, para todos os efeitos desta lei, o tempo no serviço público, 
devidamente comprovado, exercido pelo servidor antes da sua efetivação no quadro 
funcional no Município de Gurinhém. 

Titulo VII 
Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 56º - A transposição e o enquadramento nas Classes e Níveis do Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, dos atuais integrantes do 
Quadro do Magistério, estáveis e habilitados conforme determina a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, far-se-á 
segundo estabelecido no artigo 8º, observados os seguintes critérios: 

I - Os Professores habilitados em curso pedagógico de Nível Médio passarão a 
ocupar o cargo de Professor de Educação Básica 1, sob a denominação de 
PROFESSOR CLASSE A; 

II - Os professores habilitados em curso pedagógico de Nível Médio mais 
Licenciatura Plena em área específica passarão a ocupar o cargo de Professor de 
Educação Básica 1, sob a denominação de PROFESSOR CLASSE Al; 

III - Os professores habilitados em curso pedagógico de Nível Médio mais 

Licenciatura Plena em área específica e Especialização passarão a ocupar o cargo de 
Professor de Educação Básica 1, sob a denominação de PROFESSOR CLASSE A2; 

III - Os professores habilitados em curso pedagógico de Nível Médio mais 
Licenciatura Plena em área específica e Mestrado passarão a ocupar o cargo de 
Professor de Educação Básica 1, sob a denominação de PROFESSOR CLASSE A3; 

III - Os professores habilitados em curso pedagógico de Nível Médio mais 
Licenciatura Plena em área específica e Doutorado passarão a ocupar o cargo de 
Professor de Educação Básica 1, sob a denominação de PROFESSOR CLASSE A4; 

IV - Os Professores, habilitados a nível superior em curso de Licenciatura Plena 

em Pedagogia passarão a ocupar o cargo de Professor de Educação Básica 1, sob a 
denominação de PROFESSOR CLASSE B; 

VII - Os professores, habilitados a nível superior em curso de Licenciatura Plena 
em Pedagogia mais Especialização passarão a ocupar o cargo de Professor de Educação 
Básica 1, sob a denominação de PROFESSOR CLASSE Bl; 

VIII - Os professores, habilitados a nível superior em curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia mais Mestrado passarão a ocupar o cargo de Professor de Educação 
Básica 1, sob a denominação de PROFESSOR CLASSE B2; 



IX - Os professores, habilitados a nível superior em curso de Licenciatura Plena 
em Pedagogia mais Doutorado passarão a ocupar o cargo de Professor de Educação 
Básica 1, sob a denominação de PROFESSOR CLASSE B3; 

X - Os professores, habilitados a nível superior em curso de Licenciatura Plena 
em área específica, passarão a ocupar o cargo de Professor de Educação Básica 2, sob a 
denominação de PROFESSOR CLASSE C; 

XI - Os professores, habilitados a nível superior em curso de Licenciatura Plena 
em área específica mais Especialização, passarão a ocupar o cargo de Professor de 
Educação Básica 2, sob a denominação de PROFESSOR CLASSE Cl; 

XII - Os professores, habilitados a nível superior em curso de Licenciatura Plena 
em área específica mais Mestrado, passarão a ocupar o cargo de Professor de Educação 
Básica 2, sob a denominação de PROFESSOR CLASSE C2; 

XIII - Os professores, habilitados a nível superior em curso de Licenciatura 
Plena em área específica mais Doutorado, passarão a ocupar o cargo de Professor de 
Educação Básica 2, sob a denominação de PROFESSOR CLASSE C3; 

XIV - Os Técnicos da Educação Básica, Supervisor, Orientador Educacional e 
Inspetor Educacional, devidamente habilitados a nível superior em curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia, passarão a ocupar o cargo de Técnico Educacional 
sob a denominação de TÉCNICO CLASSE A 

XV - Os Técnicos da Educação Básica, Supervisor, Orientador Educacional e 
Inspetor Educacional, devidamente habilitado a nível superior em curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia mais Especialização, passarão a ocupar o cargo de Técnico 
Educacional sob a denominação de TÉCNICO CLASSE Al. 

XVI - Os Técnicos da Educação Básica, Supervisor, Orientador Educacional e 
Inspetor Educacional, devidamente habilitado a nível superior em curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia mais Mestrado, passarão a ocupar o cargo de Técnico Educacional 
sob a denominação de TÉCNICO CLASSE A2. 

XVII - Os Técnicos da Educação Básica, Supervisor, Orientador Educacional e 
Inspetor Educacional, devidamente habilitado a nível superior em curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia mais Doutorado, passarão a ocupar o cargo de Técnico 
Educacional sob a denominação de TÉCNICO CLASSE A3. 

XVIII - Os Técnicos em Educação Básica, Psicólogo, Assistente Social 
Educacional e Nutricionista Educacional, devidamente habilitados em curso de nível 
superior, passarão ocupar o cargo de TÉCNICO CLASSE B 

XIX - Os Técnicos em Educação Básica, Psicólogo, Assistente Social 
Educacional e Nutricionista Educacional, devidamente habilitados em curso de nível 
superior mais Especialização, passarão ocupar o cargo de TÉCNICO CLASSE Bl. 
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XX - Os Técnicos em Educação Básica, Psicólogo, Assistente Social 
Educacional e Nutricionista Educacional, devidamente habilitados em curso de nível 
superior mais Mestrado, passarão ocupar o cargo de TÉCNICO CLASSE B2. 

XXI - Os Técnicos em Educação Básica, Psicólogo, Assistente Social 
Educacional e Nutricionista Educacional, devidamente habilitados em curso de nível 

superior mais Doutorado, passarão ocupar o cargo de TÉCNICO CLASSE B3. 

§ 3° - Os Profissionais do magistério serão posicionados nas referências as 
classes relativas à sua habilitação, conforme o seu tempo de serviço no sistema 
municipal de ensino: 

I - até 05 (cinco) anos do nível I; 
II- acima de 05 (cinco) e até 10 (dez) anos no nível II; 
III - acima de 10 (dez) e até 15 (quinze) anos no nível III; 
IV - acima de 15 (quinze) e até 20 (vinte) anos no nível IV; 
V - acima de 20 (vinte) e até 25 (vinte e cinco) anos no nível V; 
VI- acima de 25 (vinte e cinco) anos no nível VI. 

Art. 57º - Os funcionários públicos municipais que estão lotados na Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes terão seus ajustes salariais homologados conjuntamente 
com os demais servidores. 

Art. 58º - O vencimento dos ocupantes do cargo de Diretor e Diretor-Adjunto 
será o equivalente ao valor contido no anexo IV desta Lei, equiparando-se a sua 
respectiva referência. 

Art. 59º - Fica extinta a vantagem pessoal, abono. 

Parágrafo Único - Os abonos existentes serão incorporados aos 
vencimentos quando da vigência desta Lei. 

Art. 60º- Até o fim da Década da Educação, instituída pelo artigo 87 da Lei 
9394/96, somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 
formados por treinamentos em serviço. 

Art. 61 º - O vencimento básico dos profissionais efetivos e extraordinários será 
reajustado no mês de Janeiro de cada ano, até o limite da variação percentual positiva do 
montante da receita própria municipal, compreendida pelo somatório das receitas 
tributárias, de contribuição, patrimonial e de compensação previdenciária, ocorrida no 
período de 12 meses. O percentual de reajuste não deve ser inferior ao do valor custo 
aluno/ano fixado pelo MEC. 

Parágrafo Único - Respeitado os limites para gasto com pessoal e encargos 
previstos no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 62º - O poder Executivo, mediante decreto, baixará os atos necessários à 
execução desta Lei. 
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Art. 63° - Os efeitos financeir8s desta Lei vigorarão a partir da vigência da 
mesma. 

Art. 64º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos 
recursos orçamentários do Município dê . Gurinhém, espedalmente daqueles referentes 
ao fundo de Manutenção e Desenvdivimento do Ensino e de Valorização de 
Profissionais do Magistério - FUNDEB. 

Art. 65º - Os casos previstos nesta Lei serão tratados pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos Municipais ou Lei Maior. 

Art. 66º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos 
retroativos a partir de 1° de janeiro de 201 O. 

Art. 67º - Revogam-se as disposições transitórias em contrário e, em especial, a 
Lei nº. 229 de 12 de novembro de 1997. 

Gurinhém - PB, 14 de Abril de 2010. 

CLAUDINO CESAR FREIRE 
Prefeito Constitucional 



.. . . 

ANEXOI 

Cargos de Professor, Pedagogos - Supervisor Escolar e Orientador Educacional -
Assistente Social Escolar, Psicólogo Educacional e Nutricionista Educacional previsto 
no do Art. 8° 

DENOMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

PROVIMENTO SIMBOLOGIA 
CARGOSN AGAS 

Professor - A 26 Efetivo Professor A 
Professor - B 96 Efetivo Professor B 
Professor - C 40 Efetivo Professor C 

Pedagogo 04 Efetivo Técnico A 
Supervisor Escolar 

Pedagogo 04 Efetivo/Contratado Técnico A 
Orientador Escolar 

Inspetor 01 Efetivo Técnico A 
Educacional 

Assistente Social 01 Efetivo Técnico B 
Educacional 

Psicólogo 01 Efetivo Técnico B 
Educacional 
Nutricionista 01 Efetivo Técnico B 
Educacional 
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ANEXO li 
CLASSES DE PROFESSORES PREVISTO PELO ARTIGO 8° DESTA LEI. 
TABELA DE VENCIMENTOS I JORNADA DE TRABALHO DE 25 HORAS 

TABELA DE VENCIMENTOS 

PROFESSOR CLASSE A 
1 li 111 IV V 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 640,42 666,04 692,68 720,38 749,20 

CLASSE A GED 96,06 99,91 103,90 108,06 112,38 
TOTAL 736,48 765,94 796,58 828,44 861 ,58 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 678,84 706,00 734,24 763,61 794, 15 

CLASSE A1 GED 101 ,83 105,90 110,14 114,54 119,12 
TOTAL 780,67 811,90 844,37 878, 15 913,27 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 768,50 799,24 831 ,21 864,46 899,04 

CLASSE A2 GED 115,28 119,89 124,68 129,67 134,86 
TOTAL 883,78 919, 13 955,89 994, 13 1033,90 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 832,54 865,85 900,48 936,50 973,96 

CLASSE A3 GED 124,88 129,88 135,07 140,47 146,09 
TOTAL 957,43 995,72 1035,55 1076,97 1120,05 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 896,59 932,45 969,75 1008,54 1048,88 

CLASSE A4 GED 134,49 139,87 145,46 151,28 157,33 
TOTAL 1031,07 1072,32 1115,21 1159,82 1206,21 

PROFESOR CLASSE B 
1 li Ili IV V 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 678,84 706,00 734,24 763,61 794, 15 

CLASSE 8 GED 101 ,83 105,90 110, 14 114,54 119,12 
TOTAL 780,67 811 ,90 844,37 878, 15 913,27 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 768 50 799,24 831,21 864,46 899,04 

CLASSE 81 GED 115,28 119,89 124,68 129,67 134,86 
TOTAL 883,78 919, 13 955,89 994, 13 1033,90 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 832,54 865,85 900,48 936,50 973,96 

CLASSE 82 GED 124,88 129,88 135,07 140,47 146,09 
TOTAL 957,43 995,72 1035,55 1076,97 1120,05 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 896,59 932,45 969,75 1008,54 1048,88 

CLASSE 83 GED 134,49 139,87 145,46 151,28 157,33 
TOTAL 1031,07 1072,32 1115,21 1159,82 1206,21 

VI 
779, 17 
116,88 
896,04 

825,92 
123,89 
949,80 

935,00 
140,25 

1075,25 

1012,92 
151,94 

1164,86 

1090,83 
163,63 

1254,46 

VI 
825,92 
123,89 
949,80 

935,00 
140,25 

1075,25 

1012,92 
151 ,94 

1164,86 

1090,83 
163,63 

1254,46 
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PROFESOR CLASSE C 
1 li 111 IV V VI 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 702,92 731,04 760,28 790,69 822,32 855,21 

CLASSE C GED 105.44 109,66 114,04 118,60 123,35 128,28 
TOTAL 808,36 840,69 874,32 909,29 945,66 983.49 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 843,50 877,24 912,33 948,83 986,78 1026,25 

CLASSE C1 GED 126,53 131,59 136,85 142,32 148,02 153,94 
TOTAL 970,03 1008,83 1049, 18 1091,15 1134,80 1180,19 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 913,79 950,35 988,36 1027,89 1069,01 1111,77 

CLASSE C2 GED 137,07 142,55 148,25 154, 18 160,35 166,77 
TOTAL 1050,86 1092,90 1136,61 1182,08 1229,36 1278,54 

PROFESSOR 
VENCIMENTO 984,09 1023.45 1064,39 1106,96 1151 ,24 1197,29 

CLASSE C3 GED 147,61 153,52 159,66 166,04 172,69 179,59 
TOTAL 1131.70 1176,97 1224,05 1273,01 1323,93 1376,89 
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ANEXO Ili 
CLASSES DE TÉCNICOS PREVISTO PELO ARTIGO 8° DESTA LEI. 

TABELA DE VENCIMENTOS I JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS 

TECNICO CLASSE A - SUPERVISOR E ORIENTADOR EDUCACIONAL 
1 li 111 IV V VI 

VENCIMENT 

TÉCNICO o 843,50 877,24 912,33 948,83 986,78 1026,25 

CLASSE A GEAP 126,53 131,59 136,85 142,32 148,02 153,94 
TOTAL 970,03 1008,83 1049, 18 1091, 15 1134,80 1180,19 

VENCIMENT 

TÉCNICO o 1012,20 1052,69 1094,80 1138,59 1184, 13 1231,50 

CLASSE A1 GEAP 151,83 157,90 164,22 170,79 177,62 184,72 
TOTAL 1164,03 1210,59 1259,02 1309,38 1361,75 1416,22 

VENCIMENT 

TÉCNICO o 1315,86 1368,50 1423,24 1480,17 1539,37 1600,95 

CLASSEA2 GEAP 197,38 205,27 213,49 222,03 230,91 240, 14 
TOTAL 1513,24 1573,77 1636,72 1702, 19 1770,28 1841,09 

VENCIMENT 

TÉCNICO o 1842,21 1915,90 1992,53 2072,24 2155, 12 2241,33 

CLASSE A3 GED 276,33 287,38 298,88 310,84 323,27 336,20 
TOTAL 2118,54 2203,28 2291,41 2383,07 2478,39 2577,53 

TECNICO CLASSE B - PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA EDUCACIONAL 

VENCIMENT 

TÉCNICO o 843,50 877,24 912,33 948,83 986,78 1026,25 

CLASSE 8 GEAP 126,53 131,59 136,85 142,32 148,02 153,94 
TOTAL 970,03 1008,83 1049, 18 1091, 15 1134,80 1180,19 

VENCIMENT 

TÉCNICO o 1012,20 1052,69 1094,80 1138,59 1184, 13 1231,50 

CLASSE 81 GEAP 151,83 157,90 164,22 170,79 177,62 184,72 
TOTAL 1164,03 1210,59 1259,02 1309,38 1361,75 1416,22 

VENCIMENT 
TÉCNICO o 1315,86 1368,50 1423,24 1480,17 1539,37 1600,95 

CLASSE 82 GEAP 197,38 205,27 213,49 222,03 230,91 240, 14 
TOTAL 1513,24 1573,77 1636,72 1702, 19 1770,28 1841,09 

VENCIMENT 
TÉCNICO o 1842,21 1915,90 1992,53 2072,24 2155,12 2241,33 

CLASSE 83 GEAP 276,33 287,38 298,88 310,84 323,27 336,20 
TOTAL 2118,54 2203,28 2291,41 2383,07 2478,39 2577,53 



ANEXO IV 

Cargos de diretores escolares e adjuntos, tipologias das escolas e valor da gratificação 
previstos nos artigos 7° § 1 º, 14 º e 3 7º . 

Denominação Quantidade cargos/vagas Provimento Simbologia 
Diretor Escolar I 04 Comissão DE-I 
Diretor Escolar II 18 Comissão DE-II 
Diretor Escolar III 01 Comissão DE-III 
Diretor Adjunto I 02 Comissão DA-I 
Diretor Adjunto II 01 Comissão DA-II 

Denominação Símbolo Tipo Número de alunos Gratificação de Diretor 
Diretor Escolar I DE-I 1 Até 100 10% 
Diretor Escolar II DE-II II De 101a300 30% 
Diretor Escolar III DE-III III De 301a800 40% 
Diretor Escolar III DE-IV IV Acima de 800 50% 

Denominação Símbolo Tipo Número de alunos Gratificação de Diretor 
Diretor Adjunto I DA-I I De 301a800 20% 
Diretor Adjunto II DA-II II Acima de 800 25% 

Observação: 
1 º-A carga-horária do Diretor é de 40 (quarenta) horas semanais; 
2°- A carga-horária do Diretor-Adjunto é de 20 (vinte) horas semanais. 
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PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
REMUNERAÇÃO PARA O MAGISTERIO 

PÚBLICO DE GURINHÉM-PB 

Estrutura do Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério Público Municipal: 

TITULO I 
Das disposições preliminares 

TITULO II 
Dos princípios e finalidades 

TITULO III 
Da carreira do magistério 

v' Capitulo I - Da Organização da carreira 
./ Capitulo II - Das Funções dos Profissionais do Magistério 
v' Capitulo III - Do Ingresso na Carreira do Magistério 

• Sessão 1 - Do Concurso Público 
• Sessão II - Da Nomeação, Designação e Exercício 

v' Capitulo IV - Da Jornada de Trabalho 
v' Capitulo V - Da Progressão Funcional 
v' Capitulo VI - Da Remuneração 
v' Capitulo VII - Das Gratificações 

TITULO IV 
Dos Direitos 

v' Capitulo I - Das Férias 
./ Capitulo II - Das Licenças 

TITULO V 
Do Regime Disciplinar 

v' Capitulo I - Dos Deveres 
v' Capitulo II - Das Proibições 

TITULO VI 
Das Disposições Gerais e Finais 

TITULO VII 
Das Disposições Transitórias 


