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PROJETO DE LEI Nº 004 DE 17 DE MARÇO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA 

E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Santarém Novo – PA, faz saber que aprovou e o Prefeito 

Municipal sancionou a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei institui e estrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais 

da Educação da Rede Pública de Ensino do Município de Santarém Novo, baseado nos seguintes 

princípios e garantias: 

I – A valorização dos profissionais da educação, como condição essencial para o sucesso de uma 

política educacional voltada para a qualidade; 

II – A progressão funcional da carreira, salvo por provimento derivado incompatível com a 

determinação prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, de acordo com a formação e 

qualificação profissional do servidor e a avaliação do seu desempenho;  

III – A participação dos profissionais da educação na elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico da Escola; 

IV – A socialização do conhecimento como condição de implementação e alicerce da 

horizontalidade nas relações internas e externas da escola; 

V – O compromisso com uma escola verdadeiramente cidadã; 

VI – A participação da comunidade em busca das melhorias educacionais. 

Art. 2º Para os efeitos desta lei entende-se por: 

I – Rede Municipal de Ensino: é o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de 

educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação; 

II – Profissionais da Educação Pública Municipal: é o conjunto de educadores que exercem 

atividades inerentes ao Magistério Público Municipal e ao Serviço de Apoio Escolar em 

unidades escolares ou em órgãos centrais ou intermediários do Sistema Municipal de Ensino; 

III – Magistério Público Municipal: é o conjunto de cargos ocupados por profissionais da 

educação, que exercem as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, 

incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento escolar, supervisão escolar, 

orientação educacional e coordenação pedagógica; 
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IV – Funções de Magistério: são as atividades exercidas por Professores no desempenho de 

atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus 

diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção ou 

administração escolar, planejamento, supervisão, orientação educacional, coordenação e 

assessoramento pedagógico e apoio psico-social; 

V – Cargos de Apoio Escolar: é o conjunto de cargos ocupados por profissionais da Educação, 

que exercem atividades operacionais, administrativas e técnicas, nas Unidades Escolares e no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação; 

VI – Funções de Apoio Escolar: são as atividades exercidas por Auxiliares Educacionais, 

Assistentes Educacionais e Analistas Educacionais no desempenho de atividades meio, 

relacionadas ao apoio escolar, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em 

seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de preparo da alimentação 

escolar, manutenção e infraestrutura do patrimônio público, transporte escolar, atividades 

administrativas, informática, multimeios didáticos, biblioteconomia, nutrição, psicologia, 

psicopedagogia e assistência social;  

VII – Cargo Efetivo: é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação 

própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, definido pelo 

poder público, nos termos da Lei, para ser provido e exercido por um titular, o qual exige para 

ingresso, prévia aprovação em concurso público; 

VIII – Carreira: é o conjunto de classes da mesma natureza funcional e hierarquizadas segundo 

o grau de responsabilidade e complexidade a elas inerentes, para desenvolvimento do servidor 

nas classes dos cargos que a integram; 

IX – Nível: é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de 

dificuldade, responsabilidade ou escolaridade, sem alteração em seus vencimentos; 

X – Classe: é a posição horizontal que identifica o profissional da educação na estrutura de cada 

nível do cargo, sem alteração em seus vencimentos; 

XI – Vencimento: é a retribuição pecuniária paga ao servidor, cujo valor corresponde a cada 

nível e classe em que se encontre; 

XII – Remuneração: é o correspondente ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias em razão de condições pessoais e/ou especificas de cada cargo; 

XIII – Evolução funcional: é o crescimento do servidor na carreira, através de procedimentos de 

progressão vertical nos níveis, salvo por provimento derivado incompatível com a 

determinação prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, sem alteração em seus 

vencimentos; 

XIV – Hora-Aula: é o tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva do aluno 

e do professor, realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo ensino-

aprendizagem; 

XV – Hora-Atividade é o tempo reservado ao docente, cumprido prioritariamente na escola, 

para estudo e planejamento, destinado à avaliação do trabalho didático e à socialização de 
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experiências pedagógicas, atividades de formação continuada, reunião, articulação com a 

comunidade escolar e outras atividades conforme estabelecidas no Projeto Político Pedagógico; 

XVI – Quadro Permanente: é o conjunto de cargos de provimento efetivo dos profissionais da 

educação básica escolar; 

XVII – Quadro Suplementar: é o conjunto de cargos de provimento efetivo ou de funções 

permanentes do Magistério e do Serviço de Apoio Escolar, não enquadrados no Quadro 

Permanente instituído por esta Lei; 

XVIII – Enquadramento: é o posicionamento do servidor ocupante de cargo efetivo em cargo, 

nível e classe de vencimento, do Quadro Permanente do Magistério e de Serviços de Apoio 

Escolar instituído por esta Lei, em face da tabela de correlação de cargos. 

Art. 3º Todos os servidores efetivos do Sistema Educacional do Município de Santarém Novo, 

admitidos antes ou depois desta Lei, serão por ela contemplados, nos termos da legislação 

vigente. 

Art. 4º Para efeito desta Lei entende-se integrantes do Quadro Permanente dos Profissionais 

da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Santarém Novo os seguintes 

cargos, classificados e inseridos nos grupos ocupacionais, abaixo relacionados: 

I – Grupo Ocupacional do Magistério:   

a. Professor – Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; 

b.  Professor – Especialização em Inclusão; 

c. Professor – Língua Portuguesa; 

d. Professor – Matemática; 

e. Professor – História; 

f. Professor – Geografia; 

g. Professor – Estudos Amazônicos 

h. Professor – CBF; 

i. Professor – Artes; 

j. Professor – Inglês; 

k. Professor – Espanhol; 

l. Professor – Educação Física; 

m. Professor – Ensino Religioso; 

n. Coordenador pedagógico. 

II – Grupo Ocupacional de Apoio Escolar:  

a. Psicopedagogo; 

b. Secretário Escolar; 

c. Nutricionista; 
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d. Fonoaudiólogo; 

e. Manipulador de Alimentos.  

f. Servente Escolar; 

g. Porteiro Escolar; 

h. Vigilante Escolar; 

i. Motorista Escolar. 

Art. 5º O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública 

Municipal tem como finalidade, definir e regulamentar as condições e o processo de 

movimentação dos trabalhadores em educação na respectiva carreira e estabelecendo a 

progressão funcional. 

CAPÍTULO II 

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Seção I 

Dos Princípios Básicos 

Art. 6º São princípios fundamentais de valorização da carreira dos profissionais da educação 

da rede pública municipal de ensino: 

I – A profissionalização, que pressupõe vocação, dedicação profissional com remuneração 

condigna e condições adequadas de trabalho; 

II – A valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento; 

III – O aprimoramento de qualificação por meio de cursos e estágios de formação inicial e 

continuada, atualização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado; 

IV – A progressão por meio de mudanças de níveis e de classes; 

V – A igualdade de tratamento para efeitos didáticos; 

VI – O piso salarial profissional com correção anual definido em Lei;  

VII – A integração do desenvolvimento profissional dos trabalhadores ao desenvolvimento da 

educação no município visando padrão de qualidade; 

VIII – Período reservado aos estudos, planejamento e avaliação, incluídos na jornada de 

trabalho; 

IX – O ingresso exclusivamente por concurso público de provas e de provas e títulos. 

 X - A livre organização sindical da categoria. 

Seção II 

Da Estrutura da Carreira 
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Art. 7º A estrutura organizacional da carreira dos cargos que integram os grupos ocupacionais 

do magistério e apoio escolar são estruturados em níveis, assim considerados: 

I – Professor:  

a) Nível I: formação em nível médio na modalidade normal; 

b) Nível II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, nas áreas 

de conhecimento especifica do currículo ou na área de pedagogia, nos termos da legislação 

vigente; 

c) Nível III: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida 

de pós-graduação obtida em curso de especialização na área da educação, com duração mínima 

de 360 (trezentos e sessenta) horas; 

d) Nível IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida 

de mestrado na área de educação; 

e) Nível V: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida 

de doutorado na área de educação. 

II – Analista Educacional:  

a) Nível I: formação em nível superior em área especifica para o cargo; 

b) Nível II: formação em nível superior acrescida de pós-graduação obtida em curso de 

especialização em área especifica, com duração mínima de 360 horas; 

c) Nível III: formação em nível superior acrescida de pós-graduação obtida em curso de 

mestrado dentro de sua área; 

d) Nível IV: formação em nível superior acrescida de pós-graduação obtida em curso de 

doutorado dentro de sua área. 

III – Auxiliar Educacional:  

a) Nível I – formação de nível fundamental; 

b) Nível II – formação de nível médio; 

c) Nível III – formação de nível técnico ou curso profissionalizante correspondente a 21ª área 

profissional, conforme estabelecido pela Resolução CNE/CEB nº 5/2010; 

d) Nível IV - formação de nível superior em área pedagógica ou equivalente e/ou de graduação 

em curso de tecnólogo em processos escolares; 

e) Nível V – Formação em nível superior, acrescido de pós graduação na área de educação. 

Parágrafo único. O concurso público para professor será realizado por área de atuação ou 

disciplina, não havendo alteração do cargo em função da mudança de nível. 

Art. 8º Cada Nível das respectivas carreiras constituirá uma linha de progressão horizontal 

composta por 07 (sete) classes, definidas de “A” a “G”, cuja evolução funcional dar-se-á 

mediante critérios de avaliação de desempenho e participação em programas de 

desenvolvimento profissional, sem alteração dos valores devidos a título de vencimento.  
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Art. 9º Os cargos dos grupos de docente e apoio escolar do quadro permanente da Rede Pública 

de Ensino do Município de Santarém Novo são os descritos no ANEXO I desta Lei. 

Parágrafo Único. As descrições e especificações dos cargos tratados no caput deste artigo 

contêm denominação do cargo, grupo ocupacional, descrição, requisitos de 

escolaridade/habilitação profissional exigidos para os cargos, na forma estabelecida no ANEXO 

I desta Lei.  

CAPÍTULO III 

DO REGIME FUNCIONAL 

Seção I 

Do Ingresso na Carreira 

Art. 10. O ingresso na carreira dos cargos dos grupos ocupacionais do Quadro Permanente dos 

Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de que trata está Lei dar-se-á, sempre no 

Nível I, Classe A, quando o concurso for com Médio Normal e no Nível II, Classe A, quando o 

concurso for com Graduação Superior para o Cargo de Professor e quando o concurso for para 

os Cargos de Analista Educacional e Auxiliar Educacional mediante prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitando o disposto na Constituição 

Federal. 

§1º O servidor que ingressar na carreira com titulação correspondente aos Níveis III, IV e V 

para o Cargo de Professor, nos Níveis II, III e IV para o Cargo de Analista Educacional e para os 

Níveis II, III, IV e V para os cargos de Auxiliar Educacional, somente poderão requerer 

progressão funcional após ter cumprido o estágio probatório, sendo-lhe permitida, neste caso, 

a progressão imediata para o nível correspondente à sua titulação, observadas as regras de 

progressão dispostas nesta Lei. 

§2º Constitui requisito mínimo para investidura na carreira, habilitação especifica para cada 

cargo, conforme descrito nos anexos desta Lei. 

Art. 11. O servidor, uma vez empossado, deverá participar dos programas de capacitação 

funcional exigidos para o desempenho do cargo e cumprirá o Estágio Probatório de três (03) 

anos na efetiva função correspondente, após o qual terá assegurado a estabilidade. 

Parágrafo Único. Como condição para a aquisição da estabilidade prevista neste artigo, é 

obrigatório uma avaliação de desempenho funcional do servidor pela Comissão de Avaliação 

de Desempenho. 

Seção II 

Do Aproveitamento 

Art. 12. O aproveitamento na educação se dará, a critério da administração, em 2 (duas) 

situações: 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ: 05.149.182/0001-80 

GABINETE DO PREFEITO 
 

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128 

Centro - Santarém Novo - PA 

CEP: 68720-000 

I – A critério da administração, pela disponibilidade; 

II – A critério da administração, pelas necessidades especificas da área. 

Parágrafo único. O aproveitamento se dará por ato formal do titular da Secretaria Municipal 

de Educação. 

Seção III 

Da Movimentação Funcional 

Art. 13. A movimentação funcional dos profissionais da educação da rede pública municipal de 

ensino ocorrerá por: 

I – Progressão funcional vertical; 

II – Progressão funcional horizontal. 

§1º Para fins do que trata o inciso I deste artigo, fica vedado o provimento 

derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, II da Constituição Federal. 

§2º O servidor somente fará jus às progressões funcionais tratadas nesta Lei após o 

cumprimento efetivo do estágio probatório na sua área de atuação. 

Subseção I 

Da Progressão Funcional Vertical 

Art. 14. A Progressão funcional vertical é a mudança de um Nível para outro imediatamente 

superior de uma determinada carreira, dentro do mesmo cargo, habilitando-se os candidatos à 

progressão de acordo com a titulação acadêmica obtida na área da educação, sem alteração na 

percepção dos vencimentos ou vantagens em decorrência da referida progressão, na seguinte 

forma: 

§1º Para o Professor: 

I – A progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção do título de formação em nível 

superior em curso de licenciatura, de graduação plena, nas áreas de conhecimento especifica 

do currículo ou na área de pedagogia, nos termos da legislação vigente 

II – A progressão para o Nível III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato 

sensu de especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área 

da educação; 

III – A progressão para o Nível IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação 

stricto sensu de mestrado na área da educação; 

IV – A progressão para o Nível V ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação 

stricto sensu de doutorado na área da educação. 

§2º Será mantida a mesma classe em que estiver situado o servidor, por ocasião de sua 

progressão para outro nível, conforme tratado neste artigo. 
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Art. 15. A progressão funcional vertical dos Professores Nível I para os demais níveis, conforme 

disposto no artigo anterior, ocorrerá de forma automática, após provocação formal pelo 

servidor junto à Secretaria Municipal de Educação, mediante a apresentação de documentação 

hábil que comprove a nova habilitação, após ter cumprido o estágio probatório.  

Parágrafo Único. Para obtenção, o servidor poderá apresentar declaração da instituição 

educacional que comprove a conclusão, sendo aguardado por 180 (cento e oitenta) dias a 

apresentação do documento final (diploma ou certificado com histórico) reconhecido pelo MEC, 

sob pena de anulação do ato de progressão.  

Art. 16. O servidor que ocupar dois cargos do Quadro dos Profissionais da Educação, nos 

termos das disposições constitucionais que tratam do acúmulo remunerado de cargos públicos, 

poderá utilizar a mesma titulação para fins de progressão funcional vertical em ambos os 

cargos. 

Subseção II 

Da Progressão Funcional Horizontal 

Art. 17. A progressão funcional horizontal é a passagem do profissional da educação de uma 

classe para outra imediatamente superior, nos termos do ANEXO III desta Lei, dentro do 

respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal, sem alteração nos valores a título de 

vencimentos ou vantagens em decorrência da referida progressão e dar-se-á de forma 

alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três 

anos, computando-se para este fim, o tempo de efetivo exercício no cargo.  

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante o cumprimento 

do estágio probatório. 

§ 2º As demais progressões serão efetivadas após a avaliação de desempenho realizada pela 

administração pública no prazo de 03 (três) meses após o interstício de 03 (três) anos, onde, 

no caso de não realização da mesma no prazo previsto, essa se dará de forma automática. 

Art. 18. A avaliação de desempenho será regulamentada por meio de decreto do Poder 

Executivo. 

Seção III 

Da Qualificação Profissional 

Art. 19. A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a 

movimentação na carreira, será assegurada através de cursos de formação inicial e continuada 

em instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras 

atividades de atualização profissional, com a devida autorização e certificação, observando os 

programas prioritários definidos pela legislação educacional. 
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Art. 20. Ao profissional da educação será proporcionada licença remunerada destinada ao 

estudo de mestrado ou doutorado, sendo o prazo total para a conclusão do curso o estipulado 

pela instituição que oferecer o mestrado ou o doutorado, computado o tempo para todos os fins 

de direito, desde que:  

I – Haja efetivo suficiente para o desempenho normal das atividades relativas à rede pública 

municipal de ensino, condição que será verificada pela Secretaria Municipal de Educação; 

II – A qualificação seja identificada com a área de atuação do profissional, bem como de 

interesse do ensino municipal; 

III – Tenha adquirido a estabilidade no serviço público municipal. 

IV – Para a concessão da licença pela Secretaria Municipal de Educação, deverá ser respeitada 

a ordem temporal do protocolo de requerimento realizada pelos servidores.  

§1º A solicitação deverá ser encaminhada ao chefe imediato, que em até 05 (cinco) dias úteis 

encaminhará ao gabinete do Secretário Municipal de Educação, tendo este o prazo de até 15 

(quinze) dias úteis para emissão de parecer sobre a solicitação da licença remunerada, 

procedendo-se, assim, com trâmites administrativos necessários.  

§2º O profissional da educação de que trata o caput deste artigo, que solicitar licenças para 

estudos somente poderá afastar-se de suas atividades após a publicação do ato administrativo 

concedente. 

Art. 21. O profissional do magistério da rede pública municipal de ensino licenciado para fins 

do que trata o Art. 20 desta Lei, assinará termo de compromisso com a administração 

obrigando-se a prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação ou nos órgãos vinculados, 

quando do seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento. 

Parágrafo Único. No caso de não cumprimento do disposto no caput deste artigo, deverá o 

profissional ressarcir o Município pelo período do afastamento remunerado com a devida 

correção monetária em período igual ao da licença gozada.  

CAPÍTULO IV 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 22. Os servidores ocupantes do cargo de professor, em regência de classe, submeter-se-ão 

a jornada de trabalho determinada no respectivo edital do concurso público prestado e, diante 

da necessidade do serviço poderá, a critério da administração, ser concedido a título de horas 

complementares de natureza não efetiva. 

§1º As jornadas de trabalho que trata o caput deste artigo compreendem as horas aula e as 

horas atividades. 

§2º A hora-atividade correspondente a 1/3 (um terço) do total da jornada do professor será 

aplicada a partir do ano letivo de 2021. 

§3º As horas atividades serão destinada à preparação, planejamento, avaliação do trabalho 

didático, a colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, a articulação 
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com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica da 

escola. 

§4º A hora-atividade será realizada, sempre quando possível, na unidade escolar ou em local 

de livre escolha do professor, podendo ser cumprida conforme necessidade da escola e 

definição da proposta pedagógica, após ciência do departamento pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação. 

§5º O professor que não se encontrar no exercício da regência de classe, não fará jus à hora-

atividade. 

§6º É vedado ao professor utilizar as horas atividades em serviços estranhos as suas funções. 

§7º A atribuição de horas complementares que trata o caput deste artigo dar-se-á a critério da 

Administração, quando da existência de disponibilidade. 

Art. 24.  Os demais profissionais da educação pública municipal submeter-se-ão à jornada de 

trabalho determinada no respectivo edital do concurso público prestado. 

Art. 25. O aumento ou a redução da jornada de trabalho do professor para os limites máximo e 

mínimo levará em conta o interesse da Secretaria Municipal de Educação e o interesse pessoal 

do servidor. 

CAPÍTULO V 

DA REMUNERAÇÃO 

Seção I 

Do Vencimento 

Art. 26. A remuneração dos servidores da rede pública municipal de ensino encontra-se 

disposto no ANEXO I desta lei, observada a jornada de trabalho, acrescido dos adicionais e 

gratificações a que fizer jus. 

Parágrafo único. O vencimento básico inicial dos profissionais do magistério será o Piso 

Salarial Nacional, vedada a percepção inferior ao mesmo, sendo que os vencimentos referentes 

às jornadas de trabalho serão proporcionais. 

Art. 27. A mudança de Nível ou Classe do servidor por meio das progressões funcionais que 

trata esta Lei não incidirão para alteração/majoração de seus vencimentos.  

Seção II 

Das Vantagens 

Art. 28. Além do vencimento, o servidor poderá perceber vantagens que incidirão sobre o 

vencimento base. 
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Art. 29. O Adicional por insalubridade ou periculosidade consistirá quando do exercício de trabalho 

ou atividade em condições insalubres ou periculosas, nos seguintes termos: 

§1º Aos servidores que fizerem jus ao adicional de insalubridade, perceberão, respectivamente:  

I – 40% (quarenta por cento), quando em grau máximo;  

II – 20% (vinte por cento), quando em grau médio;  

III – 10% (dez por cento), quando em grau mínimo. 

§2º O adicional por insalubridade incidirá sobre o vencimento básico, sem os acréscimos 

decorrentes de qualquer outro adicional, gratificação ou pagamento a título de vantagem pessoal. 

§3º No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau 

mais elevado, para efeito de pagamento do adicional, sendo vedada a percepção cumulativa. 

§4º Aos servidores que fizerem jus ao adicional de periculosidade, perceberão o adicional de 30% 

(trinta por cento), incidentes sobre o seu vencimento básico, sem os acréscimos decorrentes de 

qualquer outro adicional, gratificação ou pagamento a título de vantagem pessoal. 

§5º Somente fará jus ao adicional de insalubridade e periculosidade o servidor que esteja no efetivo 

exercício de funções, que impliquem em trabalho ou atividade insalubre ou periculosa, devendo 

cessar imediatamente o seu recebimento, ainda que temporariamente, quando essas condições não 

mais persistirem. 

§6º São causas de cessação do pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade:  

I – Adoção de medidas de proteção à saúde que eliminem a nocividade das condições de trabalho;  

II – Alteração nas funções do servidor;  

III – Licença ou afastamento. 

§7º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um 

deles, sendo vedada a percepção cumulativa dos mesmos, sob qualquer hipótese.  

§8º A apuração de eventuais condições e graus de insalubridade ou periculosidade nos locais de 

trabalho será feita por profissional da Secretaria Municipal de Administração, especializado em 

engenharia de segurança ou medicina do trabalho ou, ainda, por empresa ou profissional habilitado 

e credenciado pela SEMED. 

§9º Caberá ao superior hierárquico do servidor que estiver recebendo adicional de insalubridade 

ou periculosidade o dever de comunicar ao setor de Recursos Humanos responsável pelo órgão em 

que estiver lotado, e este a Secretaria Municipal de Administração, de imediato, a eventual 

transferência do servidor para local de trabalho diverso daquele que lhe dá direito à percepção do 

adicional ou de causas que justifiquem a cessação do pagamento. 

Art. 30. O adicional por tempo de serviço será devido no acréscimo percentual de 5% (cinco por 

cento), calculado sobre o valor do vencimento base a cada cinco anos em efetivo exercício do 

servidor. 

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional de que trata o caput deste artigo a partir do mês 

em que completar o quinquênio, independente de solicitação. 
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Art. 31. O adicional por serviço noturno será devido quando o serviço for prestado em horário 

compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte e terá o 

valor-hora acrescido de 20% (vinte por cento) sobre o valor-hora do vencimento básico do cargo. 

Art. 32. O Servidor fará jus ao adicional de nível superior, à razão de 20% (vinte por cento), a ser 

calculado sobre o vencimento básico percebido pelo mesmo. 

§1º Salvo para os cargos do magistério, o adicional de nível superior não será devido quando a 

referida formação acadêmica constituir requisito para o ingresso no cargo. 

§2º Salvo para os cargos do magistério, o adicional que trata o caput deste artigo só será devido 

quando a formação acadêmica de nível superior tiver vinculação as atribuições do cargo exercido, 

condição que será verificada por meio de procedimento de análise a ser regulamentado pelo Poder 

Executivo municipal onde, ao final, se manifestará formalmente pelo deferimento ou não do pedido, 

após formalização do pedido pelo servidor junto à Secretaria Municipal de Educação, devendo 

apresentar documento hábil que comprove a formação em nível superior.  

§3º O adicional que trata o caput deste artigo não será cumulativo no caso de servidor portador de 

mais de um diploma por formação acadêmica de nível superior. 

Art. 33. Aos Diretores e Vice-diretores escolares será devida a gratificação pelo exercício da função 

no importe de: 

I – Aos Diretores escolares, 20% (vinte por cento) à incidir sobre o vencimento básico; 

II – Aos Vice-diretores escolares, 15% (quinze por cento) à incidir sobre o vencimento básico. 

Seção III 

Das Férias 

Art. 34. Os profissionais da educação em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de: 

I – 45 (quarenta e cinco) dias para o professor lotado nas unidades escolares, sendo 15 (quinze) 

dias no encerramento do ano letivo e 30 (trinta) dias no término do primeiro semestre, de 

acordo com o calendário escolar; 

II – 30 (trinta) dias para o professor sem função docente lotados na Secretaria Municipal de 

Educação ou nos órgãos a ela vinculados, bem como, para os demais profissionais da educação, 

conforme escala de férias. 

Parágrafo Único. É vedada a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço 

e apenas pelo prazo máximo de 02 (dois) períodos. 

Art. 35. Aos profissionais da educação de que trata o inciso I do artigo anterior, além do 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período normal de 30 (trinta) 

dias de férias, por ocasião das férias de 15 (quinze) dias, será pago um adicional de 1/6 (um 

sexto) da remuneração correspondente a este período. 

CAPÍTULO VI 
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Seção I 

Da Cessão 

Art. 36. Cessão é o ato através do qual o profissional da educação é posto à disposição da 

entidade ou órgão não integrante da rede municipal de ensino, e publicado por ato do titular da 

Secretaria Municipal de Educação. 

§ 1º A cessão será sem ônus para o ensino público municipal, quando o servidor for cedido para 

órgãos não integrantes da rede municipal de ensino e será concedida pelo prazo máximo de um 

ano, renovável anualmente segundo a necessidade e interesses das partes. 

§ 2º A cessão dar-se-á com ônus para o ensino público municipal nos seguintes casos 

excepcionais: 

I – Quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativas, especializadas e com atuação 

exclusiva em educação especial; ou 

II – Quando a entidade ou órgão solicitante compensar a Secretaria Municipal de Educação com 

serviço de valor equivalente ao custo anual do cedido. 

§ 3º A cadência ou cessão para exercício de atividades estranhas ao magistério interrompe o 

interstício para a promoção.  

§ 4º A cadência ou cessão para servidor eleito para entidade representativa da categoria, será 

com ônus para o município sem prejuízo do interstício. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Seção I 

Das Disposições Transitórias 

Subseção I 

Do Enquadramento no Plano de Carreira 

Art. 37. O enquadramento na carreira dos atuais Profissionais da Educação Pública Municipal, 

ocupantes de cargo efetivo, no Quadro Permanente deste plano de cargos, carreira e 

remuneração dar-se-á, mediante a correlação de cargos desta Lei. 

§1º Para efeito do enquadramento do Profissional da Educação no PCCR será considerada a 

titulação e serão enquadrados na Classe B, progredindo a partir desta classe, sendo que seu 

enquadramento acontecerá conforme discriminado abaixo: 

§2º O servidor ocupante de cargo efetivo, que optar pelo não enquadramento de que trata o 

caput deste artigo, passará a integrar o Quadro Suplementar, que após a sua vacância será 

transferido para o Quadro Permanente, observada a tabela de correlação constante desta Lei.   

§3º O servidor enquadrado passará a perceber o vencimento e demais vantagens a que fizer 

jus, após a publicação do ato de enquadramento. 
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§4º O enquadramento de que trata esta Lei não implicará redução do vencimento básico 

atualmente percebido, salvo quando houver redução da jornada de trabalho.  

Art. 38. Dentro do prazo de sessenta (60) dias contados a partir da publicação do ato de 

enquadramento poderá o servidor solicitar a revisão do seu enquadramento. 

§1º O pedido de que trata este artigo, será dirigido à Secretaria Municipal de Educação que no 

prazo máximo de trinta (30) dias, a contar de sua formalização, manifestar-se-á sobre o pleito. 

§2º Se procedente o pedido do servidor, o ato de retificação do enquadramento deverá ser 

publicado no prazo de trinta (30) dias a contar da decisão e os seus efeitos retroagirão à data 

do enquadramento inicial. 

Art. 39. Os servidores que não cumprirem os requisitos mínimos exigidos nesta Lei para efeito 

de enquadramento no Quadro Permanente, serão enquadrados no Quadro Suplementar. 

Art. 40. Os servidores enquadrados no Quadro Suplementar que se adequarem as exigências 

desta Lei conforme prazos determinantes pela legislação federal farão jus ao acesso ao Quadro 

Permanente. 

Subseção II 

Do Quadro Suplementar 

Art. 41. O Quadro Suplementar da Carreira do Magistério e do Apoio Escolar é composto por 

cargos efetivos, em extinção. 

Parágrafo único. O vencimento do servidor integrante do Quadro Suplementar de que trata o 

caput deste artigo, do ocupante de função permanente do Magistério e do Apoio Escolar não 

optante pelo enquadramento de que trata o art. 46 corresponderá ao vencimento do cargo 

efetivo cujo requisito de escolaridade seja compatível com a do cargo efetivo ou função 

permanente que ocupa, mantidas todas as demais vantagens percebidas na ocasião. 

Art. 42. Fica vedada a realização de concurso público para provimento de vagas dos cargos 

efetivos do Quadro Suplementar, os quais serão declarados extintos à medida que vagarem. 

Seção II 

Das Disposições Finais 

Art. 43. Dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da presente lei 

serão providenciados todos os atos regulamentares necessários a efetiva implantação do 

presente plano. 

Art. 44. Fica permitida a contratação por tempo determinado, em caso excepcional, e somente 

nesse caso, através de forma simplificada de seleção de candidatos, coordenada pela Comissão 
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de Gestão do Plano, para atender às necessidades de substituição temporária de trabalhadores 

em educação. 

Art. 45. O exercício das funções de direção, vice-direção e coordenação de unidades escolares 

são reservados aos integrantes do magistério público municipal e ocupantes do cargo de 

técnico pedagógico. 

Art. 46. As funções de direção e vice-direção serão preenchidas por servidores de vínculo 

efetivo, sendo função comissionada de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo 

Municipal. 

Art. 47. Os titulares dos cargos de professor, assistente educacional, auxiliar educacional e 

analista educacional, integrantes da carreira poderão perceber outras vantagens pecuniárias 

devidas aos servidores municipais nessa condição, quando não conflitantes com o disposto 

nesta Lei. 

Art. 48. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta da dotação 

orçamentária destinada à manutenção do desenvolvimento da educação básica, consignada no 

Orçamento Municipal. 

Art. 49. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário, produzindo seus efeitos financeiros a partir do dia 01/01/2022. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo, 17 de março de 2021. 

 

 

THIAGO REIS PIMENTEL 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I – QUADRO PERMANENTE 
CARGOS EFETIVOS E QUANTITATIVOS 

 
GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO – GOM 

SUBGRUPO CÓDIGO CARGO PRÉ-REQUISITOS ATIVIDADES VENCIMENTO VAGAS 
 

 
 
 

GOM – I 

 
 

 

PMSN –  

GOM 01 

 

PROFESSOR - 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

E ANOS INICIAIS DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO – CURSO 

LICENCIATURA PLENA 

EM PEDAGOGIA. 

Recepcionar as crianças, cuidar da 
higiene, asseio, alimentação e 

controlar o repouso. Auxiliar na 
elaboração do 

planejamento  pedagógico diário; 
preparar material didático, 
estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de 
menor rendimento, desenvolver 

atividades recreativas e acompanhar 
o desenvolvimento das crianças. 

 
 

 
PISO SALARIAL 

NACIONAL 

 
 
 

56 

 
 
 
 

GOM – I 

 
 

 

PMSN –   

GOM 02 

 

 

 

PROFESSOR -

ESPECIALIZAÇÃO EM 

INCLUSÃO 

 
 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO – CURSO 

LICENCIATURA PLENA 
EM PEDAGOGIA E 

ESPECIALIZAÇÃO EM 
INCLUSÃO. 

Identificar, elaborar, produzir e 
organizar serviços, recursos 

pedagógicos, recursos de 
acessibilidade e estratégias de 

inclusão considerando as 
necessidades específicas de cada  

aluno que necessite de apoios 
intensos e contínuos, no contexto de 

ensino regular, auxiliando 
o professor regente e a equipe 
técnico pedagógica da escola. 

 
 

 
PISO SALARIAL 

NACIONAL 

 
 
 

04 
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GOM – I 

 

 

 

 

 

PMSN - 

GCM 03 

 
 
 
 
 

PROFESSOR - LINGUA 
PORTUGUESA 

 
 
 
 

ENSINO SUPERIOR 
 COMPLETO – CURSO DE 
LICENCIATURA PLENA 

EM LETRAS. 

Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o 

plano curricular da escola e 
atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional;  levantar e interpretar 
dados relativos à realidade de sua 

classe;  definir os objetivos do plano 
curricular de sua sala de aula;  

definir e utilizar formas de avaliação, 
condizentes com o esquema de 

referências teóricas utilizado pela 
escola; participar de reuniões, 

conselho de classe e outras 
atividades; atender a solicitações da 

direção da escola referentes a sua 
ação docente desenvolvida no 

âmbito escolar. 

 
 
 
 
 
 

PISO SALARIAL 
NACIONAL 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 

 
GOM – I 

 
 

 

PMSN -      

GOM 04 

 
 
 

PROFESSOR - 
MATEMÁTICA 

 
 

 
 
 

ENSINO SUPERIOR  
COMPLETO – CURSO DE 
LICENCIATURA PLENA 

EM MATEMÁTICA. 
 

 

Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o 

plano curricular da escola e 
atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional;  levantar e interpretar 
dados relativos à realidade de sua 

classe;  definir os objetivos do plano 
curricular de sua sala de aula;  

definir e utilizar formas de avaliação, 
condizentes com o esquema de 

referências teóricas utilizado pela 

 
 
 
 

PISO SALARIAL 
NACIONAL 
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escola; participar de reuniões, 
conselho de classe e outras 

atividades; atender a solicitações da 
direção da escola referentes a sua 

ação docente desenvolvida no 
âmbito escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GOM – I 

 

 

 

 

PMSN - 

GOM 05 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR - 
HISTÓRIA 

 
 
 
 
 
 

ENSINO SUPERIOR  
COMPLETO – CURSO DE 
LICENCIATURA PLENA 

EM HISTÓRIA E/OU 
CIÊNCIAS SOCIAIS. 

 

 
Planejar e executar o trabalho 

docente, em consonância com o 
plano curricular da escola e 

atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional;  levantar e interpretar 
dados relativos à realidade de sua 

classe;  definir os objetivos do plano 
curricular de sua sala de aula;  

definir e utilizar formas de 
avaliação, condizentes com o 

esquema de referências teóricas 
utilizado pela escola; participar de 

reuniões, conselho de classe e 
outras atividades; atender a 

solicitações da direção da escola 
referentes a sua ação docente 

desenvolvida no âmbito escolar. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PISO SALARIAL 
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GOM – I 

 
 

 

 

 

 

PMSN - 

GOM 06 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR - 

GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 COMPLETO – CURSO DE 

LICENCIATURA PLENA 

EM GEOGRAFIA. 

Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o 

plano curricular da escola e 
atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional;  levantar e interpretar 
dados relativos à realidade de sua 

classe;  definir os objetivos do plano 
curricular de sua sala de aula;  

definir e utilizar formas de avaliação, 
condizentes com o esquema de 

referências teóricas utilizado pela 
escola; participar de reuniões, 

conselho de classe e outras 
atividades; atender a solicitações da 

direção da escola referentes a sua 
ação docente desenvolvida no 

âmbito escolar. 

 
 
 
 
 
 

PISO SALARIAL 
NACIONAL 

 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 

GOM – I 

 

 

 

PMSN - 

GOM 07 

 

 

 

PROFESSOR – 

ESTUDOS 

AMAZONICOS 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO – CURSO DE 

LICENCIATURA PLENA 

EM HISTÓRIA OU 

GEOGRAFIA. 

Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o 

plano curricular da escola e 
atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional;  levantar e interpretar 
dados relativos à realidade de sua 

classe;  definir os objetivos do plano 
curricular de sua sala de aula;  

definir e utilizar formas de avaliação, 
condizentes com o esquema de 

referências teóricas utilizado pela 
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escola; participar de reuniões, 
conselho de classe e outras 

atividades; atender a solicitações da 
direção da escola referentes a sua 

ação docente desenvolvida no 
âmbito escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

GOM – I 

 
 

 

 

 

 

PMSN - 

GOM 08 

 

 

 

 

 

PROFESSOR – CBF 

(FÍSICA, QUÍMICA, 

BIOLOGIA E CIÊNCIAS 

NATURAIS) 

 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 COMPLETO – CURSO DE 

LICENCIATURA PLENA 

EM FÍSICA, QUÍMICA, 

BIOLOGIA E/OU 

CIÊNCIAS NATURAIS. 

 
Planejar e executar o trabalho 

docente, em consonância com o 
plano curricular da escola e 

atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional;  levantar e interpretar 
dados relativos à realidade de sua 

classe;  definir os objetivos do plano 
curricular de sua sala de aula;  

definir e utilizar formas de avaliação, 
condizentes com o esquema de 

referências teóricas utilizado pela 
escola; participar de reuniões, 

conselho de classe e outras 
atividades; atender a solicitações da 

direção da escola referentes a sua 
ação docente desenvolvida no 

âmbito escolar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PISO SALARIAL 
NACIONAL 
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GOM – I 

 
 

 

 

 

 

PMSN - 

GOM 09 

 
 
 
 
 
 

 
PROFESSOR - ARTES 

 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 COMPLETO – CURSO DE 

LICENCIATURA PLENA 

EM EDUCAÇÃO 

ARTÍSTICA, MÚSICA, 

ARTES VISUAIS, DANÇA 

OU TEATRO. 

Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o 

plano curricular da escola e 
atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional;  levantar e interpretar 
dados relativos à realidade de sua 

classe;  definir os objetivos do plano 
curricular de sua sala de aula;  

definir e utilizar formas de avaliação, 
condizentes com o esquema de 

referências teóricas utilizado pela 
escola; participar de reuniões, 

conselho de classe e outras 
atividades; atender a solicitações da 

direção da escola referentes a sua 
ação docente desenvolvida no 

âmbito escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

PISO SALARIAL 
NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 

GOM – I 

 
 

PMSN -  

GOM 10 

 
 
 

PROFESSOR - INGLÊS 

 
 

ENSINO SUPERIOR  
COMPLETO – CURSO DE 
LICENCIATURA PLENA 

LETRAS. 
 

Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o 

plano curricular da escola e 
atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional;  levantar e interpretar 
dados relativos à realidade de sua 

classe;  definir os objetivos do plano 
curricular de sua sala de aula;  

definir e utilizar formas de avaliação, 
condizentes com o esquema de 

referências teóricas utilizado pela 

 
 
 

PISO SALARIAL 
NACIONAL 
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escola; participar de reuniões, 
conselho de classe e outras 

atividades; atender a solicitações da 
direção da escola referentes a sua 

ação docente desenvolvida no 
âmbito escolar. 

   
 
 
                  
 
 
 

GOM – I 

 
 

 

 

 

 

PMSN -  

GOM 11 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR - 

ESPANHOL 

 

 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR  

COMPLETO – CURSO DE 

LICENCIATURA PLENA 

EM LETRAS. 

 

 
 

Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o 

plano curricular da escola e 
atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional;  levantar e interpretar 
dados relativos à realidade de sua 

classe;  definir os objetivos do plano 
curricular de sua sala de aula;  

definir e utilizar formas de avaliação, 
condizentes com o esquema de 

referências teóricas utilizado pela 
escola; participar de reuniões, 

conselho de classe e outras 
atividades; atender a solicitações da 

direção da escola referentes a sua 
ação docente desenvolvida no 

âmbito escolar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PISO SALARIAL 
NACIONAL 
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GOM – I 

 
 

 

 

PMSN -   

GOM 12 

 

 

PROFESSOR – 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR  

COMPLETO – BACHAREL 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

Promover a saúde por meio da 
prática de atividades físicas, 
além de ser responsável por 

coordenar, planejar, orientar e 
acompanhar a prática de 
exercícios físicos de um 

indivíduo ou grupo; e 
supervisionar programas 

esportivos e recreativos que 
visam ao desenvolvimento social 

dos alunos. 

 
 
 

PISO SALARIAL 
NACIONAL 

 

 

08 

 
 
 
 
 

GOM – I 

 
 

 

 

PMSN -  

GOM 13 

 
 
 
 
 

PROFESSOR – ENSINO 
RELIGIOSO 

 
 
 
 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO – CURSO DE 
LICENCIATURA  PLENA 
EM ENSINO RELIGIOSO. 

 

Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o 

plano curricular da escola e 
atendendo ao avanço da 

tecnologia educacional;  levantar 
e interpretar dados relativos à 
realidade de sua classe;  definir 
os objetivos do plano curricular 

de sua sala de aula;  definir e 
utilizar formas de avaliação, 

condizentes com o esquema de 
referências teóricas utilizado 

pela escola; participar de 
reuniões, conselho de classe e 
outras atividades; atender a 

 
 
 
 
 

PISO SALARIAL 
NACIONAL 
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solicitações da direção da escola 
referentes a sua ação docente 

desenvolvida no âmbito escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOM – I 

 
 
 
 
 
 
 

PMSN -  
GOM 14 

 
 
 
 
 
 
 

 
COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

 
 
 
 
 
 
 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO – CURSO 

LICENCIATURA PLENA 
EM PEDAGOGIA. 

Coordenar a elaboração, 
implementação e avaliação do 
projeto político pedagógico da 

unidade educacional; elaborar o 
plano de trabalho da coordenação 

pedagógica; coordenar a 
elaboração, implementação e 

integração dos planos de trabalho 
dos professores e demais 

profissionais em atividades 
docentes; promover a análise dos 
resultados das avaliações internas 

e externas; analisar os dados 
referentes às dificuldades nos 

processos de ensino e 
aprendizagem; identificar, em 

conjunto com a Equipe Docente, 
casos de alunos que apresentem 
dificuldades de aprendizagem e 
desenvolvimento; organizar e 

sistematizar, com a Equipe 
Docente, a comunicação de 

informações sobre o trabalho 
pedagógico; promover o acesso da 

equipe docente aos diferentes 

 
 
 
 
 
 
 

PISO SALARIAL 
NACIONAL 
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recursos pedagógicos e 
tecnológicos disponíveis na 

unidade 
GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO ESCOLAR 

SUBGRUPO CÓDIGO CARGO PRÉ-REQUISITOS ATIVIDADES VENCIMENTO VAGAS 
 

 

 

 

GOAE – I 

 

 

 

 

PMSN – 
GOAE 01 

 

 

 

 

PSICOPEDAGOGO 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO – 

GRADUAÇÃO OU PÓS-
GRADUAÇÃO EM 

PSICOPEDAGOGIA. 

Avaliar as relações vinculares relativas 
a: professor/aluno; aluno/aluno/; 

família/escola, fomentando as 
interações interpessoais para 

intervirnos processos do ensinar e 
aprender; Assessorar os docentes nos 

casos de dificuldades de 
aprendizagem; Encaminhar, quando 

necessário, os casos de dificuldades de 
aprendizagem para atendimento com 

especialistas em centros 
especializados; Participar de reuniões 
da escola com as famílias dos alunos 
colaborando na discussão de temos 

importantes para a melhoria do 
crescimento de todos que estão ligados 

àquela unidade escolar; Atender, se 
necessário, funcionários da escola que 
possam necessitar de uma orientação 

quanto ao desempenho de suas 
funções no trato com os alunos; demais 

atividades inerentes ao cargo. 

 

 

 

 

R$ 2.100,00 
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GOAE – I 

 

 

 

 

 

PMSN – 
GOAE 02 

 

 

 

 

 

SECRETÁRIO ESCOLAR 

 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO – CURSO 

LICENCIATURA PLENA 
EM PEDAGOGIA OU 
CURSO TÉCNICO EM 

SECRETARIADO ESCOLAR 

Secretariar unidades de ensino, por 
meio da execução de serviços 

burocráticos e administrativos, 
atendendo com cordialidade aos 

alunos, professores e comunidade em 
geral. Atendimento de telefonemas e 

direcionando ligações e recados, 
agendando horários de atendimento, 

realizando atas e registros, 
providenciando a documentação de 

alunos, professores, funcionários e ex 
alunos. Secretariar os gestores da 
unidade escolar que atua, revendo 

todo o expediente a ser submetido a 
despacho do Diretor. Preparar e 

secretariar reuniões, quando 
convocado pela direção. Elaborar 

relatórios com informações e dados 
estatísticos, fornecendo subsídios 

para decisões de correções de 
políticas ou procedimentos de sua 

área de atuação. Utilizar noções 
básicas e modos de utilização de 

ferramentas e aplicativos de 
navegação, de correio eletrônico, de 

busca e pesquisa. Atender aos 
servidores, pessoalmente ou por 

telefone, visando esclarecer dúvidas, 

 

 

 

 

 

R$ 2.100,00 
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receber solicitações, bem como 
buscar soluções para eventuais 

transtornos. Executar outras tarefas 
correlatas às acima descritas, a 

critério de seu superior imediato 
e/ou conforme demanda. 

 

 

 

 

GOAE - I 

 

 

 

 

PMSN – 
GOAE 03 

 

 

 

 

NUTRICIONISTA 

 

 

 

 

GRADUAÇÃO EM 
NUTRIÇÃO E REGISTRO NO 

CRN. 

Atividades de planejamento, 

supervisão, coordenação e execução, 

referentes à educação alimentar, 

nutrição e dietética; Planejar, 

orientar e supervisionar as 

atividades de seleção, compra, 

armazenamento, produção e 

distribuição dos alimentos, zelando 

pela qualidade dos produtos, 

observadas as boas práticas 

higiênicas e sanitárias; Identificar 

crianças portadoras de patologias e 

de deficiências associadas à nutrição 

para atendimento nutricional 

adequado; Desenvolver projetos de 

educação alimentar e nutricional 

para a comunidade escolar; demais 

atividades inerentes ao cargo.  

 

 

 

 

R$ 2.100,00 
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GOAE - I 

 

 

 

 

 

 

PMSN – 
GOAE 04 

 

 

 

 

 

 

FONOAUDIÓLOGO 

 

 

 

 

 

 

GRADUAÇÃO EM 
FONOAUDIOLOGIA 
REGISTRO NO CRF. 

Disponibilizar e discutir 
informações/conhecimentos a 

respeito dos aspectos concernentes à 
Fonoaudiologia que beneficiem o 

educador e o aluno; prestar 
assessoria fonoaudiológica e dar 

suporte à equipe escolar discutindo e 
elegendo estratégias que favoreçam o 
trabalho com alunos que apresentam 
dificuldades de fala, linguagem oral e 
escrita, voz e audição; contribuir para 

a inclusão efetiva dos alunos com 
necessidades educacionais especiais, 

de modo especial promovendo a 
acessibilidade na comunicação; 

orientar as famílias ou os cuidadores 
em relação ao desenvolvimento das 

crianças, principalmente as de maior 
vulnerabilidade social; favorecer, 

junto à equipe pedagógica, 
encaminhamentos dos alunos para 

exames específicos e/ou 
acompanhamentos terapêuticos que 

se fizerem necessários aos 
equipamentos de referência ou 

unidades de referência, articulando, 
dentro do possível, a troca de 

informações entre os profissionais da 

 

 

 

 

 

 

R$ 2.100,00 
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saúde e da educação; orientar pais ou 
responsáveis quanto às necessidades 

educacionais de seu(s) filho(s), de 
forma a buscar parceria no trabalho 

pedagógico e às intervenções 
necessárias em outros âmbitos; 

demais atividades inerentes ao cargo.  
 

 

GOAE – II 

 

 

PMSN – 
GOAE 05 

 

 

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO - CURSO DE 

MANIPULAÇÃO DE 
ALIMENTOS 

 

Atividades relativas ao preparo da 
alimentação escolar, bem como servir 
a alimentação aos alunos e efetuar a 

limpeza no ambiente de trabalho; 
demais atividades inerentes ao cargo. 

 

 

 

R$ 1.100,00 

 

 

30 

 

 

GOAE – II 

 

 

PMSN – 
GOAE 06 

 

 

SERVENTE ESCOLAR 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

Efetuar a limpeza e manter em ordem 
as instalações escolares, solicitando 

material e produtos necessários; 
efetuar tarefas correlatas à sua 

função; controlar a quantidade dos 
produtos utilizados, informando a 

Direção a necessidade de reposição 
do estoque; atender solicitações de 
seus superiores no âmbito de suas 

funções.  

 

 

R$ 1.100,00 
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GOAE – II 

 

 

PMSN – 
GOAE 07 

 

 

PORTEIRO ESCOLAR 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

Controlar o acesso de pessoas e 
alunos; ter conhecimento dos 

horários e aulas e controle dos 
profissionais que estão a cada 

momento na instituição; discutir com 
os demais educadores sobre a 

disciplina e a indisciplina escolar; 
identificar alunos faltosos; demais 

atribuições inerentes ao cargo.  

 

 

R$ 1.100,00 

 

 

15 

 

 

 

GOAE – II 

 

 

 

PMSN – 
GOAE 08 

 

 

 

VIGILANTE ESCOLAR 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

Efetuar rondas periódicas de 
inspeção, com vistas a zelar pela 
segurança do estabelecimento de 

ensino; Impedir a entrada, no prédio 
ou áreas adjacentes, de pessoas 

estranhas em sem autorização, como 
medida de segurança, comunicar a 

chefia imediata qualquer 
irregularidade ocorrida durante o 

expediente para que sejam tomada as 
devidas providências; zelar pelo 
prédio e instalações, levando a 

conhecimento do superior 
hierárquico qualquer fato que 

dependa de serviços especializados; 
demais atividades inerentes ao cargo.  

 

 

 

R$ 1.100,00 
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GOAE – II 

 

 

 

 

PMSN – 
GOAE 09 

 

 

 

 

MOTORISTA ESCOLAR 

 

 

 

CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO DE 

CATEGORIA AD. CURSO 
DE CONDUÇÃO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR. 

Dirigir respeitando as normas de 
trânsito;  conservar o veículo 

limpo; checar diariamente, 
sempre que receber o veículo, os 
níveis de pressão pneumática e 

fluídos, providenciando sua 
regularização; providenciar 

boletim de ocorrência policial, nos 
casos de acidente de trânsito ou 

furto/roubo do veículo e 
comunicar o fato imediatamente 

ao seu superior hierárquico; Zelar 
pela segurança e bem estar dos 
alunos usuários do transporte 

escolar; obedecer as ordens 
superiores desde que condizentes 

com as normas de trânsito; 
demais atividades inerentes ao 

cargo.  

 

 

 

 

R$ 1.100,00 

 

 

 

 

05 

 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ: 05.149.182/0001-80 

GABINETE DO PREFEITO 

 

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128 

Centro - Santarém Novo - PA 

CEP: 68720-000 

 

ANEXO II 

GRUPO OCUPACIONAL DE DIREÇÃO  

QUADRO DE FUNÇÃO EM COMISSÃO 

 

CÓDIGO CARGO VAGAS 
PMSN-CC-DIR DIRETOR ESCOLAR 07 

PMSN-CC-VDIR VICE-DIRETOR ESCOLAR 04 
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ANEXO III 

QUADRO DE VALORES E REFERÊNCIAS 

 
 

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO – GOM 

SUBGRUPO CÓDIGO CARGO REF. A REF. B REF. C REF. D REF. E REF. F REF. G 

GOM – I PMSN – 
GOM 01 

PROFESSOR - EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ANOS  

INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

GOM – I PMSN –  
GOM 02 

PROFESSOR -
ESPECIALIZAÇÃO EM 

INCLUSÃO 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

GOM – I PMSN – 
GOM 03 

PROFESSOR - LINGUA 
PORTUGUESA 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

GOM – I PMSN – 
GOM 04 

PROFESSOR – 
MATEMÁTICA PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 

GOM – I PMSN – 
GOM 05 

PROFESSOR - 
HISTÓRIA 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

GOM – I PMSN – 
GOM 06 

PROFESSOR - 

GEOGRAFIA PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 
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GOM – I PMSN – 
GOM 07 

PROFESSOR – ESTUDOS 

AMAZONICOS PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 

GOM – I PMSN – 
GOM 08 

PROFESSOR – 
CBF (FÍSICA, 

QUÍMICA, 
BIOLOGIA E 

CIÊNCIAS 
NATURAIS) 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

GOM – I PMSN – 
GOM 09 

PROFESSOR – ARTES PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

GOM – I PMSN – 
GOM 10 

PROFESSOR – INGLÊS PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

GOM – I 
PMSN – 

GOM 11 

PROFESSOR – 

ESPANHOL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 
PISO 

NACIONAL 

GOM – I PMSN – 

GOM 12 
PROFESSOR – 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 
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GOM – I 

 
PMSN – 
GOM 13 

 
PROFESSOR – ENSINO 

RELIGIOSO 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

 
GOM – I 

 
PMSN – 
GOM 14 

 
COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

PISO 
NACIONAL 

GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO ESCOLAR - GOAE 

SUBGRUPO CÓDIGO CARGO REF. A REF. B REF. C REF. D REF. E REF. F REF. G 

GOAE – I PMSN – 
GOAE 01 

PSICOPEDAGOGO 
R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 

GOAE – I PMSN – 
GOAE 02 

SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 

 

GOAE – I PMSN – 
GOAE 03 

NUTRICIONISTA 
R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 

 

GOAE – I PMSN – 
GOAE 04 

FONOAUDIÓLOGO 
R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ: 05.149.182/0001-80 

GABINETE DO PREFEITO 

  

 

GOAE – II PMSN – 
GOAE 05 

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

GOAE – II PMSN – 
GOAE 06 

SERVENTE ESCOLAR 
R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

GOAE – II PMSN – 
GOAE 07 

PORTEIRO ESCOLAR 
R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

GOAE – II PMSN – 
GOAE 08 

VIGILANTE ESCOLAR 
R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

GOAE – II PMSN – 
GOAE 09 

MOTORISTA ESCOLAR 
R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

 
 


