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Pela valorização e 
formação profissiomal

O que é PCCR?

PCCR é o Plano de Cargos, Car-
reira e Remuneração dos servidores pú-
blicos, que vem estruturar nossa carreira 
através de um conjunto de normas defi-
nidas em lei específica para esse fim, que 
disciplinam o desenvolvimento do servi-
dor na carreira, correlacionam classes de 
cargos com os níveis de escolaridade e de 

remuneração dos trabalhadores que ocu-
pam e estabelece critérios para o desen-
volvimento, mediante progressão vertical 
e horizontal.

Breve histórico do nosso PCCR

O PCCR da Educação Básica da 
Rede Pública Estadual foi aprovado em 
2010 através da lei nº 7.442/2010, porém 
abrange somente os professores e espe-
cialistas em educação, indicando que os 
servidores administrativos, técnicos e 
operacionais serão regulamentados por 
lei específica posterior.

Em 2013 participamos da históri-
ca greve dos trabalhadores em educação, 
dentre as pautas estava o PCCR dos ad-
ministrativos, técnicos e operacionais, 
reforma das escolas e do prédio sede da 
SEDUC, entre outras. Nesta ocasião foi 
judicializada essa pauta, sendo que o go-
verno foi obrigado a cumprir com essas 
demandas sob pena de ser cobrado via 
judicial.

Com essa decisão, foi constituída 
em 2014, no governo Jatene, uma comis-
são para construção da minuta do pro-
jeto de lei do nosso PCCR. O plano foi 
construído, porém nunca foi encaminha-
do para votação e aprovação na Alepa.

Em 2016 o SINTEPP ingressou 
com ação na justiça buscando o cumpri-
mento desse acordo e a decisão da justiça 
saiu somente em 2021, obrigando o Esta-
do a sancionar nosso PCCR.

Lembrando que na campanha 
eleitoral de 2018, Helder Barbalho as-
sinou uma carta de intenções e nela se 
comprometeu, entre outras demandas, a 
pagar o piso dos professores e fazer nossa 
inclusão no PCCR. Até hoje essa e ou-
tras promessas não saíram do papel, por 
isso nosso dever e cobrar os termos desse 
compromisso ora assumidos!

Mediante a decisão judicial citadas 
e a pressão que os servidores administra-
tivos e operacionais lotados na SEDUC 
sede promoveram por conta própria em 
outubro de 2021, com a realização de 
manifestação que fechou a Av. Augusto 
Montenegro, o governo se comprome-
teu a encaminhar o PCCR, constituindo 
nova comissão no início de 2022 para re-



ver e atualizar a minuta que foi constru-
ída em 2014, para posterior encaminha-
mento para SEPLAD, que fará as análises 
técnicas necessárias e encaminhar para 
ALEPA para votação.

Atualmente nosso PCCR está na 
SEPLAD e precisamos cobrar celerida-
de dessa análise, pois por conta do ca-
lendário eleitoral temos até o final do 
mês de junho para votação de projetos 
de lei na ALEPA.

PARA QUE NOSSO PCCR NÃO 
SEJA REBAIXADO, PRECISAMOS NOS 
MOBILIZAR!

Com a aprovação do PCCR, como ficam 
os nomes dos cargos?

• O servidor com cargo de Nível 
Fundamental: será compreendido como 
Auxiliar Operacional

Educacional; Nível Médio: Assis-
tente de Gestão Governamental e Educa-
cional; Nível Superior: Analista de Gestão 
Governamental e Política Educacional e 
Analista de Gestão Governamental e In-
fraestrutura Educacional.

O servidor que atua na carreira de 
suporte educacional (equipe multidisci-
plinar) com cargo de Nível Médio Técnico 
será: Assistente em Educação Especial e de 
Nível Superior e Analista de Suporte Edu-
cacional.

Quais as vantagens do PCCR?
Estrutura nossa carreira, organiza 

e atualiza os quadros funcionais da SE-
DUC, e por isso haverá modificação na 
nomenclatura dos cargos que já foram 
extintos para que nenhum servidor fique 
de fora e para que sejamos reconhecidos 
como servidores da educação.

As principais vantagens são a 
possibilidade de progressão vertical 
e horizontal, que influencia em nossa 
remuneração, além do direito de pedir 
licença para estudos e aprimoramentos 
(mestrado e doutorado) e a concessão 
de ratificação de desempenho em apoio 
à educação (GDAE) para os servidores 
lotados nas escolas e na SEDUC, URE’s 
e USE’s, a ser concedida de acordo com 
o resultado das avaliações de desempe-
nhos individual e institucional, sendo-
-lhes atribuída mensalmente.

O valor da GDAE será de R$ 
1.435,00 para os cargos de Nível Superior, 
para o Nível Médio 70% em relação ao 
superior (R$ 1.004,50) e de Nível Funda-
mental 70% em relação ao Nível Médio 
(R$ 703,15). Essa proposta foi retirada do 
PCCR já aprovado da PGE (Procurado-
ria Geral do Estado) e precisamos lutar 
para que seja mantida essa proposta.

O que é progressão horizontal?
É a passagem de uma referência 

para a seguinte de forma alternada, que 
pode ser automática ou mediante avalia-
ção de desempenho a cada 4 anos. Caso o 
Estado não realize a avaliação de desem-
penho, a progressão será automática.

Cada Referência corresponde ao 
acréscimo na remuneração de 5% de 
uma para outra, utilizando-se como base 
de cálculo inicial, sempre, o vencimento 
da Referência I da respectiva Classe. As 
Referências são I, II, III, IV e V dentro da 
mesma classe e carreira.

O que é progressão vertical?  
 É a passagem do servidor de 
uma classe para outra, habilitando-se os 
candidatos à progressão de acordo com 
a titulação acadêmica obtida. As classes 
são A, B, C e D. Cada classe correspon-
de ao acréscimo na remuneração de 
2% de uma para a outra, utilizando-se 
como base de cálculo inicial, sempre, o 
vencimento da Referência I da respectiva 
Classe. Para os cargos de nível funda-
mental e médio a progressão da classe 
A para a classe B se dará mediante a 
obtenção do título do Curso Profissional 
Técnico, com carga horária mínima de 
800 (oitocentas) horas. A progressão 
para a classe C mediante a obtenção do 
título de graduação e a progressão para 
a classe D mediante a obtenção do título 
de pós-graduação lato sensu (Especiali-
zação). Para os cargos de nível superior 
a progressão da classe A para a classe B 
se dará mediante a obtenção do título 
de pós-graduação lato sensu (Especia-
lização) com carga horária mínima-
de360 horas. A progressão para a classe 
C mediante a obtenção do título de 
pós-graduação stricto sensu(Mestrado) 
e a progressão para a classe D mediante 
a obtenção do título de pós-graduação 
stricto sensu (Doutorado). As titulações 

obtidas devem guardar correspondência 
com as funções desenvolvidas pelo servi-
dor na Secretaria de Estado de Educação.

O que é gratificação de titularidade?
É uma gratificação concedida aos 

servidores de nível superior de acordo 
com a titularidade que possuem. Quem 
possui especialização receberá gratifica-
ção de 10% sobre o salário base, mestra-
do 20% e doutorado 30%.

• Ingressei no Estado antes do 
concurso público, terei direito ao PCCR?

Sim, será incluso. A rigor, na 
Constituição Federal, somente os servi-
dores que prestaram concurso público 
podem fazer parte do quadro do PCCR, 
mas para que esse quadro de servidores 
não fosse prejudicado, foi criado um qua-
dro suplementar de função permanente, 
que é específico para os servidores que 
não adentraram via concurso.

• A progressão horizontal ou ver-
tical substituem o adicional de tempo de 
serviço (ATS)?

Não. Não vai substituir. Além do 
ATS que irá permanecer de acordo com a 
lei, as progressões serão adicionais a mais 
na nossa remuneração.

• Sou formada no antigo curso de 
magistério, ele terá validade para minha 
progressão?

Não, pois o antigo curso de magis-
tério não é considerado como curso de 
graduação de nível superior.

• Sou servidora de nível médio e 
tenho graduação de nível superior na área 
da educação, o nome do meu cargo irá mu-
dar para o nível superior?

Não, a servidora vai permanecer 
no cargo de nível médio, que será Assis-
tente de Gestão Governamental e Edu-
cacional, e poderá requerer a progressão 
vertical para a Classe C. A mudança de 
cargo de nível médio para superior só se 
dará mediante concurso público.

• Servidores ocupantes de cargo de 
nível fundamental ou médio poderão rece-
ber gratificação de titularidade?

Não, essa gratificação é concedida 
somente aos ocupantes de cargo de nível 
superior, conforme o RJU - Regime Jurí-
dico Único e de acordo com todos os PC-
CR’s já aprovados no Estado.



ANEXO I 
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO  
CARREIRAS CARGOS DO QUADRO  
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Nível Superior 
Técnico em Gestão Pública, por 
formação:  
Administração,  
Biblioteconomia,  
Ciências Contábeis,  
Ciências Econômicas,  
Ciências Sociais,   
Estatística. 

Analista de Gestão 
Governamental e Política 
Educacional (por formação:  
Administração, 
Biblioteconomia, Ciências 
Contábeis, Ciências 
Econômicas, Ciências 
Sociais, Estatística). 
 

Técnico em Gestão de 
Infraestrutura, por formação:  
Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica. 

Analista de Gestão 
Governamental e 
Infraestrutura Educacional 
(por formação:  
Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia Elétrica, 
Engenharia Civil e 
Engenheiro Sanitarista).   

Nível Médio 
Assistente Administrativo, Agente 
Administrativo, Auxiliar Técnico, 
Auxiliar Administrativo, 
Assistentes de 
Infraestrutura/Auxiliar de Engª e  
Escrevente Datilógrafo. 
 

Assistente de Gestão 
Governamental e   
Educacional 

Nível Fundamental 
Auxiliar Operacional, 
Motorista, 
Agente de Portaria, 
Vigia, 
Merendeira,  
Servente, 
Inspetor de Aluno. 

Auxiliar Operacional e  
Educacional:  
(Auxiliar Operacional, 
Servente, 
Merendeira/Manipulador de 
Alimentos, Vigia, Motorista). 
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Nível Superior 
Técnico em Gestão Pública, por 
formação: 
Psicologia, 
Serviço Social, 
Nutricionista, 
Fonoaudiólogo, 
Odontólogo, 
Médico, 
Enfermeiro. 

 
Analista de Suporte 
Educacional (por formação:  
Nutricionista; 
Fonoaudiólogo, Médico, 
Enfermeiro, Psicólogo e 
Serviço Social). 

Nível Médio Técnico 

 

Assistente em Educação 
Especial (Tradutor Intérprete de 
Libras, Guia Intérprete, 
Brailista, audiodescritor e 
Acompanhante Especializado). 


