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                                     FILIADO a CTB / CONTEE                                                   Nº 002/2010 

PREFEITO CUMPRE DATA BASE E CONCEDE REPOSIÇÃO SALARIAL PARA TODOS OS 

PROFESSORES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O PISO SALARIAL NACIONAL 

DATA BASE UMA  DAS MAIORES   

VITÓRIAS DO NOVO PLANO 

 
O Estatuto e Plano de Carreira garantiu aos professores 

a reposição salarial de acordo com o Piso Salarial 

Nacional no mês de janeiro. A reposição  foi concedido 

no percentual de 7,48%  para todos os níveis.  
Pela primeira vez na história da Educação Municipal, os 

professores tiveram reposição salarial em uma data 

específica sem  contendas, a tabela salarial divulgada 

pelo Sindicato foi cumprida . 
 A diferença salarial  do mês de janeiro será pago na 

folha do mês de março. Mais uma Vitória da Categoria. 
PARABÉNS Prefeito Antônio Roberto Gomide e  

Secretária de Educação Profª. Virgínia Maria Pereira de 

Melo pela  vontade política histórica de cumprir a 

Legislação Vigente. 
 

GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE 

 

 Após o término do Estágio Probatório para cursos 

presenciais e à distância relacionados com a área de 

atuação do professor, será concedida a gratificação de 

titularidade que será calculada sobre o vencimento, na 

referência que o professor ocupar: 

 

 5% (cinco por cento), duração total igual ou superior a 

180 (cento e oitenta) horas; 

10% (dez por cento), duração total igual ou superior a 

360 (trezentas e sessenta) horas; 

15% (quinze por cento),  duração total igual ou superior 

a 720(setecentas e vinte) horas; 

20% (vinte por cento), duração total igual ou superior a 

1.080 (um mil e oitenta) horas; 

25% (vinte e cinco por cento), duração total igual ou 

superior a 1.440 (um mil quatrocentas e quarenta) horas; 

30% (trinta por cento), duração total  igual ou superior a 

1.800 (um mil e oitocentas) horas. 

 

OBS: As horas utilizadas para concessão de um 

percentual de titularidade não poderão ser utilizadas 

para nova titularidade, mesmo que excedentes. 

 

DATAS PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 

TITULARIDADE 

 

Para requerer a gratificação de titularidade, os 

profissionais do Magistério Público Municipal, deverão 

dar entrada através de processos, com cópias da 

documentação até 30 de maio e 30 de outubro de cada 

ano. 

A concessão da gratificação de titularidade deverá 

ocorrer sempre nos dias 01 de julho e 01 de dezembro 

de cada ano civil. 

 

PROGRESSÃO VERTICAL 

 

A progressão  vertical  é a   passagem  do  professor  de  

um  nível  para  outro  imediatamente  superior, PI para  

PIII  -  PIII  para  PIV e assim sucessivamente dentro  

da carreira, desde que comprovada  habilitação exigida e e 

a existência de vaga no nível em que se dará. 

Depois de uma progressão vertical, o professor só 

poderá solicitar nova progressão vertical, cumprido o 

prazo mínimo de três anos, período este em que será 

proibida a sua disponibilidade ou licença para interesse 

particular. 

 

DATAS PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO           

VERTICAL 

 

Entrada através de processos, com documentação, até 

30 de  março e 30 de agosto. 

A assinatura da progressão vertical dar-se-á nos meses 

de maio e outubro de cada ano, por ato do Chefe do 

Poder Executivo Municipal. 

 

ENQUADRAMENTO 

 

Está previsto para mês de março o pagamento aos 

professores que estão nas referências E e F. 

                     
   Anápolis, 26 de fevereiro  de 2010. 

 
“NENHUM DE NÓS É TÃO FORTE COMO TODOS NÓS JUNTOS!” 

 
Entrega o teu  caminho ao Senhor; confia 

Nele, e Ele tudo fará. Salmos 37:5 
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