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LEI N° JacantúrPB, 14 de outubro de 2 

Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da 

Educação Básica Municipal de Jacaraú/PB e dá outras 

providências 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO IVIUNICiP10 DE JACARAU, Estado da Paraíba, no uso das 

atribuições que lhe são c. ofendas por Lei, faço saber que que a Câmara Municipal de Jacaraú aprovou 

e eu sanciono a seguinte ft 

CAPITULO I 

LOS OBJETIVOS DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO 

Art. l Ficam instituídas as normas regulamentadoras da relação funcional e o presente Plano 

de Cargos, Carreiras e Remunei tção dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica 

Municipal com a Administração do 1 lunicipio de Jacarau. 

Art. 2° O disposto nesta Lei não se aplica aos contratados por tempo determinado, para atender 

aos casos previstos no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal 

Art. lit*- O Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos têm por objetivo estruturar o Quadro dos 

Profissionais do Magistério Público da Educação Basica Municipal de Jacaraú, de forma a incentivar a 

formação, o aperfeiçoamento, a atualização e a especialização de seu pessoal para propiciar a melhoria 

do desempenho de suas furiOes ao formular e executar as ações estabelecidas pelas políticas 

nacionais e pelo: planos educacionais do Município. 

Parágrafo único. O exercício do Magisteno inspirar-se-á nos seguintes principlos e valores' 

1- respeito aos direitos humanos, 
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- reconhecimento do significado social e económico da educação para o desenvolvimento do 

pais; 

- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

IV - graturdade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - empenho do profissional pelo desenvolvimento do educando e respeito á sua personalidade 

VI - Gestão Democrática da Educação, 

VII - piso salarial profissional com remuneração condigna, respeitados o regime e as condições 

de trabalho; 

VIII - padrões minimos exigidos de qualidade de ensino; 

IX - autoaperfeiçoamento como forma de realização pessoal e profissional 

Art. 4' - Para os efeitos desta Lei, são servidores do Quadro de Pessoal dos Profissionais do 

Magistério, aqueles legalmente investidos em cargo público, de provimento efetivo, ou nomeados em 

comissão, criado por lei e remunerado pelos cofres públicos, para exercer atividades de docência ou de 

administração, orientação, coordenação, inspeção e supervisão, constantes do Anexo 1 desta Lei. 

CAPÍTULO ti 

DA ESTRUTURA DO QUADRO DO MAGISTÉ 1 

Art. 5° - Entende-se por pessoal do Quadro do Magisterio Público Municipal de Jacaraú o 

conjunto de servidores que, nas Unidades Escolares e demais órgãos da estrutura da Secretaria 

Municipal de Educação, ministra aulas, administra, assessora, gerencia. inspeciona, supervisiona, 

coordena, orienta. planeia e avalia as atividades inerentes ao ensino, à educação a cargo do município e 

que, por sua condição funcional, está subordinado às normas pedagógicas e aos regulamentos desta lei. 

Parágrafo único. A Educação Básica no Município de Jacaraú consiste nas diversas etapas e 

modalidades de Educação infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Especial. 

Art. 6° - O Quadro dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Municipal de Jacaraú é 

composto pelo quadro suplementar, pelo quadro permanente e pelo quadro comissionado. 

§ 1° - O quadro suplementar é composto por docentes constantes no anexo V da presente lei. 
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§ 20 - O quadro permanente é composto pelos Profissionais do Magistério Públicos constantes 

nos anexos VI a IX da presente lei. 

§ 3° - O quadro comissionado é composto pelos Profissionais do Magistério Público constantes 

no anexo XV da presente lei. 

§ 40 - Os Cargos de Auxiliar de Ensino são cargos isolados e serâoextintos automaticamente na 

medida em que forem vagando, por quaisquer de suas formas. 

§ 5° - A descrição das atribuições dos cargos do quadro dos Profissionais do Magistério Público 

da Educação Básica, de provimento efetivo e comissionado esta contida no Anexo II desta Lei. 

Art. 7° - Para os efeitos desta lei são adotadas as seguintes definições: 

I Grupo Ocupacional do Magistério: Ê o conjunto de profissionais da educação, titulares dos 

cargos efetivos de Professor Classe A. Professor Classe B. e os cargos de suporte técnico de 

Supervisor Escolar e Orientador Escolar que compõe a Classe C e os titulares de cargos cornissionados 

de Coordenador Pedagógico Diretor Escolar e Vice-Diretor Escolar, Inspetor Educacional e 

Coordenador de Tecnologia Educacional: 

Cargo Público É o conjunto de dribuições e de responsabilidades investidas ao servidor 

público, criado por lei, com denominação própria, número estipulado e remuneração paga pelos 

recursos do município: 

II - Cargo Efetivo: É o cargo sujo provimento decorre de prévia aprovação em concurso público 

de provas e titulas; 

IV - Cargo Comissionado: È o cargo cujo provimento é de livre nomeação exoneração peio 

prefeita municipal: 

V - Cargo Isolado É o cargo que não integra nenhum quadro, não possui carreira e será 

automaticamente extinto à medida que forem vagando; 

VI - Função: É o conjunto de atribuições que a administração confere a cada categoria 

profissional e que visam atingir o mesmo objetivo; 

VII - Carreira: É a sequência lógica dos cargos dispoátos em uma sucessão de Nive s e 

Referências: 

VIII - Classe: E a divisão no qual o Profissional do Magistério Público da Educação Básica 

Municipal e enquadrado, conforme a habilitação e aprovação em concurso publico. 
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IX - Nivel- É o agrupamento de categorias do mesmo cargo, com idênticas atribuições e 

responsabilidades, de acordo com a qualificação profissional do seu titulo. 

X - Referência; É a divisão do nível numa escala de valores para efeito de progressão Por 

desempenho, 

XI - Enquadramento, É o posicionamento dos Profissionais do Magistério Publico da Educação 

Básica Municipal na carreira do magistério: 

XII - Progressão: É a evolução vertical e horizontal dos Profissionais do Magistério Público da 

Educação Básica Municipal; 

XIII - Atividade do Magistério: É o exercício efetivo de docência e de funções técnico-

administrativo-pedagógica que dão suporte ao ensino; 

XIV - Estágio Probatório- É o período transitorio de 03 (três) anos necessários para o exercício 

profissional iniciar-se no ingresso da carreira; 

XV - Desempenho É a execução das atividades inerentes ao magistério com responsabilidade, 

competência e eficiência; 

XVI - Interstício: E o período de tempo estabelecido corno o mínimo necessário para que o 

Profissional do Magistério se habilite à progreS'são horizontal; 

XVII • Progressão vertical: É o crescimento adquirido pelos profissionais do magistério por 

titulação, que ocorrerá para o profissional do magistério que adquirir a formação mínima exigida para o 

nivel imediatamente superior a que se encontra, por titulação, 

XVIII - Progressão horizontal: E a passagem do profissional do magistério de uma referência 

salarial para outra, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos do nível a que pertence, em 

decorrência do resultado da avaliação de desempenho. 

CAPÍTULO III 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

Art. 8° - Os cargos previstos nesta Lei são de provimento efetivo e em comissão. 

Art. 9° - São requisitos básicos para provimento de cargo público: 

I - nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei : 

II - gozo dos direitos políticos; 
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tit - regularidade com as obrigações militares, quando exigível, e eleitorais; 

IV - idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos: 

V - condições de saúde física e mental, comprovada em prévia inspeção médica oficial; 

VI - nível de escolaridade exigido para exercício do cargo; 

VII - habilitação profissional para o exercício das atribuições inerentes ao cargo; 

VIII - aprovação em concurso público, ressalvado o preenchimento dos cargos de provimento em 

comissão. 

Art. 10. Os cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Magistério serão 

organizados em classes, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem como a 

natureza e a complexidade das atribuições a serem desempenhadas por seus ocupantes, na forma 

prevista nesta lei 

Ari 11 Os cargos que compõem o quadro dos profissionais efetivos do magistério municipal 

serão providos por ato do Chefe do Poder Executivo: 

- peto enquadramento dos atuais prci?issionais do magistério, estatutários: 

II - por nomeação, precedida de concurso publico de provas e títulos, nos termos do inciso II do 

sri 7 da Constituição Federal. 

Art. 12. Para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os requisitos 

básicos e os específicos, sob pena de ser o ato correspondente considerado nulo de pleno direito, não 

gerando qualquer obrigação para o Município de Jacaraú nem qualquer direito para o beneficiário_ 

Art. 13. A nomeação de cargos efetivos só se verificará após o cumprimento do preceito 

constitucional que o condiciona à aprovação em concurso público de provas e títulos, observados a 

ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do concurso. 

Art. 14. Os cargos que compõem o quadro suplementar de profissionais do Magistério Público 

Municipal serão providos exclusivamente pelo enquadramento previsto na presente lei, vedado o 

provimento por nomeação, com exceção dos previsto no § 1° do art 18 desta lei, 

Rua Augusto Luna, 45 — centro — Jacaraú (PB) Fone/Fax: (0xx83) 32951890 



ESTADO DA PARAÍBA 

Diário Oficial 
Criado pela Lei Municipal n. 03/75, de 20.1.1975, publicado no Diário 

Oficial do Estado da Paraíba. 

D)e-à jiD(o)  D) I  i©RD V7C0D 
Município de tocara(' 

Data: segunda-feira 17 de outubro de 2016- EDIÇÃO ESPECIAL - 

PREFEITURA MUNICIPAL DEJA CAR1 Ú 
GA SINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL 

Rua .4~313o Luna, 45 Centro - Jacaraitie - PR -CEP: 582 78-000 
Teiefon, 83 3295-1892 / E-nvaiE gabirretrpre~rear4.48~0.,ü1,'",,,

CAPÍTULO IV 

DO CONCURSO PÚBLICO E DO ESTÁGIO PROBATÕRIO 

Art, 15, O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo este ser prorrogado, 

uma única vez, por igual período 

§ 1° - Não se realizara novo concurso público enquanto a ocupação do cargo puder ser feita por 

profissional do magistério em disponibilidade ou por candidato aprovado e classificado em concurso 

anterior com prazo de validade ainda não expirado. 

§ 2" - A aprovação em concurso público não cria direito à nomeação, mas esta, guando se der, 

far-se rigorosa ordem de classificação dos candidatos 

§ - Todos os cargos oferecidos no concurso público deverão contemplar as vagas existentes 

no município, não diferenciando às existentes entre zona urbana e zona rural 

,§ 4" - Respeitadas as exigências de habilitação e as normas estabelecidos por esta lei e em 

legislação própria, os concursos públicos reger-se-ão pelas disposições contidas nos respectivos editais, 

que serão publicadas obrigatoriamente no Onião Oficial do Município e no jornal e no diário de grande 

circulação do município e na região, na rádio comunitária local e outra emissora da região e também na 

internei. 

§ 5° - Na realização do concurso serão aplicadas provas escritas e de títulos, conforme as 

caracteristicas do cargo e as especificações constantes do edital 

Art. 16. Estão sujeitos ao Estagio Probatorio, os profissionais do magistério aprovados em 

concurso público, para os cargos de provimento efetivo 

Art. 17. Ao entrar em exercício o profissional do magistério nomeado para o cargo de provimento 

efetivo ficará em Estágio Probatório por 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e 

capacidade serão objetos de avaliação de desempenho do cargo, observando os dispostos nos arts, 30 

ao art. 36 desta lei. 

§ 1° - Os fatores da avaliação de desempenho deverão Integrar os critérios de eficiência e 

eficácia administrativa determinado no sistema de controle interno do Município, sendo obrigatório para 

todos os profissionais do magistério sua realização, 
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§ 2 - Ao profissional do magistério é assegurado a ampla defesa e o contraditório, cabendo-lhe o 

direito de acesso a todos os relatórios e boletins de avaliação. 

§ 3 Caberá à Secretaria da Administração tomar as medidas cabíveis para os profissionais do 

magistério que não obtiveram resultados satisfatório em sua avaliação de desempenho durante o 

estágio probatório. 

CAPITULO V 
DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

ArL 8. A formação mínima exigida para os cargos do Magistério Público para atuar ria Educação 

Básica municipal lar-se-a de acordo corn o estabelecido no art. 87 § 4° da Lei Federal n°. 9 394/96, 

conforme os critérios abaixo:

I - Professor Classe A — Formação de Nível Superior em Pedagogia; 

II - Professor Classe B — Formação de Nível Superior em Curso de Licenciatura Plena na área 

especifica de sua atuação, 

- Supervisor Escolar — Formação de Nível Superior em Pedagogia ou outro Curso Superior de 

Licenciatura Plena com habilitação em Supervisão Escolar: 

IV - Orientador Escolar — Formação de Nível Superior em Pedagogia ou outro Curso Superior de 

Licenciatura Plena com habilitação em Onentação Escolar: 

§ 10 Os professores do quadro do Magistério já ocupantes do cargo de Professor Classe 'A' 

que não possuam a formação exigida no art. 87, § 40 da Ler n° 9.394/96 comporão Quadro Suplementar 

do Magistério Municipal, nos termos da tabela do Anexo V desta Lei. 

CAPITULO VI 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Art. 19. A progressão funcional, tanto a vertical como a horizontal são aplicáveis aos Profissionais

do Magistério Público da Educação Básica de Jacaraú, integrante do quadro efetivo. 

§1° - A avaliação de desempenho, disposta no Capitulo Vil desta Leí, a ser feita anualmente ao 

fim do ano letivo, será utilizada como pré-requisito para fins da progressão horizontal. 
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§ - O profissional do Magistério que não obtiver o mínimo de 60%, de aproveitamento na 

avaliação de desempenho horizontal submeter-se--ã nova avaliação no final do ano letivo seguinte. 

Art, 20. Após o estágio probatório, fica assegurada aos Profissionais do Magistério Público da 

Educação Básica a progressão funcional vertical e horizontal dentro da Mesma classe 

Parágrafo único. Não terá direito a progressão horizontal o profissional que tiver; 

I - Mais de 04 (quatro) faltas não justificadas durante o ano letivo, no período de permanência do 

seu aproveitamento, 

II - Recebido advertência escrita ou cumprido pena de suspensão resultante de processo 

administrativo. 

111 - Houver assumido cargo diferente do que é detentor, exceto os mencionados no art, 50 desta 

SEÇÃO! 

DA PROGRESSÃO VERTICAL 

Art. 21. A progressão vertical tem pó.? objetivo reconhecer a formação dos Profissionais do 

Magistério Público da Educação Básica, que poderão passar para o nivel imediatamente superior da 

respectiva classe, considerando os fatores relacionados á atualização, aperfeiçoamento profissional e 

habilitações acadêmicas 

§ 1° - A progressão Vertical, aplicava) aos cargos integrantes do quadro Permanente e 

suplementar, ocorrerá dentro da mesma classe, com a mudança de urn nível para outro, atendendo os 

requisitos seguintes' 

1- Cargo de Professor Classe A, segundo tabela disposta no anexo VI desta Lei: 

a) Nível 1- O Professor podador de Formação de Nivel Superior em Pedagogia, terá acréscimo 

de 22% (vinte e dois por cento), tomando como base inicial o valor da tabela de vencimentos do Nível 

do anexo V, desta Lei. 

b) Nível 11 - O Professor portador de graduação em Pedagogia e curso de Pós-Graduação Lato-

Sensu, na área da educação, com cama horária minima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula, terá 

acréscimo de 12% (doze por cento) sobre o vencimento da alinea 'a". do inciso 1, deste artigo. 

o) Nível 111 - O Professor portador de graduação em Pedagogia e curso de Mestrado, terá 

acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento da alínea "a", do inciso I, deste artigo. 
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d) Nivel IV - O Professor portador de graduação em Pedagogia e curso de Doutorado are 

acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento da alínea "a", do inciso I, deste artigo. 

II - Cargo de Professor Classe £3, segundo tabela disposta no anexo VII desta lei: 

a) Nível I - O Professor portador de Formação de Nivel Superior em Licenciatura Plena na area 

da educação, terá acréscimo de 22% (vinte e dois por cento), tomando como base inicial o valor da 

tabela de vencimentos do Nível 1, do anexo V, desta Lei. 

h) Nível II - O Professor portador de graduação em Licenciatura Plena e curso de Pós-

Graduação Lato-Senso, na área da educação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) 

horas-aula, terá acréscimo de 12% (doze por cento) sobre o vencimento da alínea "a", do inciso II, deste 

artigo 

c) Nivel III - O Professor portador de graduação em Licenciatura Plena e curso de Mestrado, terá 

acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento da alínea " do inciso II, deste artigo. 

d) Nivel IV - O Professor portador de graduação em Licenciatura Plena e curso de Doutorado, 

terá acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento da alínea "a'. do inciso II, deste artigo. 

III - Cargos de Supervisor Escolar - Classe C segundo tabela disposta no anexo VIII desta lei: 

a) Nivel 1 - O Supervisor Escolar com formação de Nivel Superior em Pedagogia ou outro Curso 

de Licenciatura Plena com habilitação em Supervisão Escolar, terà acréscimo de 22% (vinte e dois por 

cento), tomando como base inicial o valor da tabela de vencimentos do Nível 1. do anexo V, desta Lei. 

h) Nivel II - O Supervisor Escolar com formação de Nivel Soperior em Pedagogia ou outro Curso 

de Licenciatura Plena com habilitação em Supervisão Escolar e curso de Pós-Graduação Lato-Sensu, 

na área da educação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula, terá 

acréscimo de 12% (doze por cento) sobre a vencimento da alínea "a", do inciso II, deste artigo. 

c) Nível 111 - O Supervisor Escolar corri formação de Nível Superior em Pedagogia ou outro Curso 

de Licenciatura Plena com habilitação em Supervisão Escolar e curso de Mestrado, terá acréscimo de 

30% (trinta por cento) sobre o vencimento da alínea "a", do inciso III, deste artigo. 

d) Nivel IV - O Supervisor Escolar com formação de Nivel Superior em Pedagogia ou outro Curso 

de Licenciatura Plena com habilitação em Supervisão Escolar e curso de Doutorado, terá acréscimo de 

40% (quarenta por cento) sobre o vencimento da afinca "a", do inciso III, deste artigo, 

IV - Cargos de Orientador Escolar - Classe C.  segundo tabela disposta no anexo IX desta lei: 

a) Nivel 1 - O Orientador Escolar com forrnação de Nivel Superior em Pedagogia ou outro Curso 

de Licenciatura Plena na area da educação, com habilitação em Supervisão Escolar; terá acréscimo de 

Rua Augusto Luna, 45 — centro — Jacaraú (PB) Fone/Fax: (0xx83) 32951890 



' 

Diário Oficial 
Criado pela Lei Municipal n. 03/75, de 20.1.1975, publicado no Diário 

Oficial do Estado da Paraíba. 

IDD©     
Município de Jacuru(' 

'i©CLDU'iWCD 

Data: segunda-feira 17 de outubro de 2016- EDIÇÃO ESPECIAL - 

PREFEITURA MUNICIPAL 1.) E JACARA 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL 
Roa Angusto Lano, 45 (entro, - - PB - 58278-000 

Telefon, 83 3295-1892 E-mail: gahl~prelénonworonennoDnoiLcon, 

22% (vinte e dois por cento), tomando como base inicial o valor da tabela de vencimentos do Nivel 1, do 

anexo V, desta Lei. 

b) Nível II - O Orientador Escolar com formação de Nível Superior em Pedagogia ou outro Curso 

de Licenciatura Plena coro habilitação em Orientação Escolar e curso de Pós-Graduação Lato-Senso, na 

área da educação; com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula, terá acréscimo 

de 12% (doze por cento) sobre o vencimento da alinea "a", do inciso IV, deste artigo. 

c) Nível III - O Orientador Escolar com formação de Nível Superior em Pedagogia ou outro Curso 

de Licenciatura Plena com habilitação em Orientação Escolar e curso de Mestrado, terá acréscimo de 

30% (trinta por cento) sobre o vencimento da alínea "a", do inciso IV, deste artigo. 

cl) Nível IV - O Orientador Escolar com formação de Nível Supenor em Pedagogia ou outro Curso 

de Licenciatura Plena com habilitação em Orientação Escolar e curso de Doutorado, terá acréscimo de 

40% (quarenta por cento) sobre o vencimento da alínea "a", do inciso IV, deste artigo 

§ 20 - Os cursos de aperfeiçoamento, extensão universitana, graduação ou Pôs-Graduação, 

serão considerados uma única vez, vedada sua acumulação 

§ 3" - Serão considerados mais de um curso de aperfeiçoamento ou extensão universitária na 

composição da carga horária exigida para mud;nça de nível, 

§ 4° - Os cursos de Pôs-Graduação Lato-Sensu e Stncto-Sensu, de aperfeiçoamento e de 

atualização, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelos ocupantes do Grupo Ocupacional do 

Magistério, somente serão considerados, para efeito de progressão, se ministrados por instituições 

autorizadas e reconhecidas pelo órgão competente e. quando realizados no exterior, forem revalidados 

por instituições brasileiras credenciadas para este fim. 

§ 5° - O profissional do magistério requererá a mudança de nivel a partir do mês seguinte à 

conclusão do curso, cujo requerimento deverá ser encaminhado à Secretaria da Administração, 

acompanhado das cópias dos certificados ou diplomas autenticadas ou cópias acompanhadas dos seus 

respectivos originais e será apreciado no prazo de 60 (sessenta) di2s. 

§ - O despacho que incidir na negativa do pedido de progressão formulado peio profissional do 

magistério será fundamentado, cabendo recurso de reconsideração da decisão, uma única vez, no prazo 

de 60 (sessenta) dias contados do conhecimento da decisão 

§ 7° - O profissional do magistério fará jus á nova mudança de nível a cada 02 (dois) 

§ 8' - Para efeito das progressões verticais observar-se-á, os seguintes: 

Rua Augusto Luna, 45 — centro — Jacaraú (PB) Fone/Fax: (0xx83) 32951890 


