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 LEI 

 

   

Jaciara,Estado de Moto Grosso: 

   

Município, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

    

dispôs sobre a reformulação da Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Sistema 

Público Educacional do Município, 

Art. 8º. O cargo de Técnico Administrativo Educacional estrutura
linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas

I. Classe A: habilitação em nível médio
após três anos de efetivo exercício;

II. Classe B: Requisitos da Classe A mais habilitação de grau superior em 
nível de graduação, representado por licenciatura;

III. Classe C: requisitos da Classe B, mais curso de especialização, 
atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação

IV. Classe D: habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou 
doutorado na área

§1º. Cada classe desdobra
01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão.

§2º. A estrutura, o conteúdo e a carga horária do curso de profissionalização 
específica serão re

Art. 9º. O cargo de Apoio Administrativo Educacional estrutura
horizontal de acesso identificada por letras maiúsculas, conforme anexo IV, 
observando-se o seguinte:

I. Classe 
II. Classe B: habilitação em nível de ensino médio
 III. Classe C: requisitos da Classe B, mais 

específica;  
1º. Cada classe desdobra

01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão.
§2º. A estrutura, o conteúdo e a carga horária do curso de profissionalização 

específica serão regulamentados por portaria emitida pelo secretário titular da pasta.
 
Art.10. O cargo de Aux

linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas:
I. Classe A: habilitação em nível médi
II. Classe B: Requisitos da Classe A mais habilitação de grau supe

nível de graduação, representado por licenciatura
 III. Classe C: requisitos da Classe B, mais curso de especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação
IV. Classe D: habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou 

doutorado na área de atuação ou correlata.
§1º. Cada classe desdobra

01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão.
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 Nº 1.708 /2016, DE 01 DE ABRIL  DE  2016. 

 
“ALTERA OS ARTIGOS8º

LEI MUNICIPAL 1.211/2009 DE 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

Eu, ADEMIR GASPAR DE LIMA, Prefeito Municipal de 

Jaciara,Estado de Moto Grosso:  

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º - Altera o artigo 8º , 9º, e o  10ºda Lei 1.211/2009, que 

dispôs sobre a reformulação da Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Sistema 

Público Educacional do Município, que passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 8º. O cargo de Técnico Administrativo Educacional estrutura
linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas 

I. Classe A: habilitação em nível médio e/ou profissionalização específica 
após três anos de efetivo exercício;  

II. Classe B: Requisitos da Classe A mais habilitação de grau superior em 
l de graduação, representado por licenciatura; 

III. Classe C: requisitos da Classe B, mais curso de especialização, 
atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; 

V. Classe D: habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou 
doutorado na área de atuação ou correlata. 

§1º. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 
01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão. 

§2º. A estrutura, o conteúdo e a carga horária do curso de profissionalização 
específica serão regulamentadas por portaria emitida pelo secretário titular da pasta.

Art. 9º. O cargo de Apoio Administrativo Educacional estrutura
horizontal de acesso identificada por letras maiúsculas, conforme anexo IV, 

se o seguinte: 
I. Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental; 
II. Classe B: habilitação em nível de ensino médio; 
III. Classe C: requisitos da Classe B, mais curso de profissionalização 

1º. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos 
, que constituem a linha vertical de progressão. 

§2º. A estrutura, o conteúdo e a carga horária do curso de profissionalização 
específica serão regulamentados por portaria emitida pelo secretário titular da pasta.

Art.10. O cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil estrutura
linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas: 

I. Classe A: habilitação em nível médio e/ou profissionalização específica
II. Classe B: Requisitos da Classe A mais habilitação de grau supe

nível de graduação, representado por licenciatura; 
III. Classe C: requisitos da Classe B, mais curso de especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; 
IV. Classe D: habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou 

orado na área de atuação ou correlata. 
º. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 

01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão. 
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8º, 9º E 10º DA 

DE 10.12.2009DÁ 

, Prefeito Municipal de 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do 

da Lei 1.211/2009, que 

dispôs sobre a reformulação da Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Sistema 

 

Art. 8º. O cargo de Técnico Administrativo Educacional estrutura-se em 

e/ou profissionalização específica 

II. Classe B: Requisitos da Classe A mais habilitação de grau superior em 

III. Classe C: requisitos da Classe B, mais curso de especialização, 

V. Classe D: habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou 

se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 

§2º. A estrutura, o conteúdo e a carga horária do curso de profissionalização 
gulamentadas por portaria emitida pelo secretário titular da pasta. 

Art. 9º. O cargo de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha 
horizontal de acesso identificada por letras maiúsculas, conforme anexo IV, 

 

de profissionalização 

or algarismos arábicos de 

§2º. A estrutura, o conteúdo e a carga horária do curso de profissionalização 
específica serão regulamentados por portaria emitida pelo secretário titular da pasta. 

Infantil estrutura-se em 

e/ou profissionalização específica; 
II. Classe B: Requisitos da Classe A mais habilitação de grau superior em 

III. Classe C: requisitos da Classe B, mais curso de especialização, 

IV. Classe D: habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou 

se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 
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§2º. A estrutura, o conteúdo e a carga horária do curso de profissionalização 
específica serão regulamentadas por portaria emitida pelo secretário titular da pasta.

§3º O  curso de profissionalização especifica poderá ser substituído pelo 
ensino médio magistério;

Art.2
vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, 
altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de 
Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal n.º 1.211/2009, bem como, 
de Técnico Ad
Município de Jaciara

 
 §1º - Os coeficientes para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, 
Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e dos cargos em extinção Assistente da 
Educação e Bibliotecário dar

 
I – Classe B de 1,20 para 1,50;
II – Classe C de 1,40 para 1,70;
III – Acrescentando a Classe D em 2,00.
 
§ 2º - 

os cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar
I – Classe B de 1,15 para 1,50;
II – Classe C de 1,30 para 1,70;
III – A
§ 3º - 

se-á: 
I – Classe B de 1,10 para 1,25;
II – Classe C de 1,30 para 1,50.

III - Os Profissionais da Educação investido no Cargo de Apoio Administrativ
Educacional Classe A, Nível 1, perceberão o salário inicial (Piso), em janeiro de 2016 
no valor de R$ 799,77(setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) 
mais a recomposição salarial dos demais Profissionais da Educação do Município de 
Jaciara. 

IV - As alterações que trata o artigo 
saber: 

a) Janeiro de 201
b) Janeiro de 201
c) Janeiro de 201

 

  Art.3º -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga

disposições em contrário. 

        G

                                               EM,      01      DE     ABRIL     DE      2.016.

 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação 

nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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º. A estrutura, o conteúdo e a carga horária do curso de profissionalização 

cífica serão regulamentadas por portaria emitida pelo secretário titular da pasta.
§3º O  curso de profissionalização especifica poderá ser substituído pelo 

ensino médio magistério; 

2º- Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas 
vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, 
altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de 
Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal n.º 1.211/2009, bem como, 
de Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do 
Município de Jaciara-MT. 

Os coeficientes para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, 
Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e dos cargos em extinção Assistente da 
Educação e Bibliotecário dar-se-á: 

Classe B de 1,20 para 1,50; 
Classe C de 1,40 para 1,70; 
Acrescentando a Classe D em 2,00. 

 Os coeficientes para o cargo de Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e 
os cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar-se

Classe B de 1,15 para 1,50; 
Classe C de 1,30 para 1,70; 
Acrescentando a Classe D em 2,00. 
 Os coeficientes para o cargo de Apoio Administrativo Educacional dar

Classe B de 1,10 para 1,25; 
Classe C de 1,30 para 1,50. 

Os Profissionais da Educação investido no Cargo de Apoio Administrativ
Educacional Classe A, Nível 1, perceberão o salário inicial (Piso), em janeiro de 2016 
no valor de R$ 799,77(setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) 
mais a recomposição salarial dos demais Profissionais da Educação do Município de 

As alterações que trata o artigo segundo efetivar-se-á em 03(três) anos a 

a) Janeiro de 2017 – 35% 
b) Janeiro de 2018 – 35% 
c) Janeiro de 2019 – 30% 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

EM,      01      DE     ABRIL     DE      2.016. 

ADEMIR GASPAR DE LIMA 
              PREFEITO MUNICIPAL 

 
DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação 

nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

  ADEMIR GASPAR DE LIMA 
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º. A estrutura, o conteúdo e a carga horária do curso de profissionalização 
cífica serão regulamentadas por portaria emitida pelo secretário titular da pasta. 

§3º O  curso de profissionalização especifica poderá ser substituído pelo 

Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas de 
vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, 
altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de 
Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal n.º 1.211/2009, bem como, 

ministrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do 

Os coeficientes para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, 
Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e dos cargos em extinção Assistente da 

Os coeficientes para o cargo de Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e 
se-á: 

Os coeficientes para o cargo de Apoio Administrativo Educacional dar-

Os Profissionais da Educação investido no Cargo de Apoio Administrativo 
Educacional Classe A, Nível 1, perceberão o salário inicial (Piso), em janeiro de 2016 
no valor de R$ 799,77(setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) 
mais a recomposição salarial dos demais Profissionais da Educação do Município de 

á em 03(três) anos a 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as 

 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação 

 


