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APRESENTAÇÃO

O governador João Doria enviou para a As-
sembleia Legislativa o Projeto de Lei Comple-
mentar n. 3, de 2022, que institui a “nova carrei-
ra” do magistério da rede estadual de ensino.

É importante assinalar, previamente, que ou-
tro Projeto de Lei Complementar (2/2022), insti-
tui um reajuste de 10% para todos os integrantes 
do magistério, incluindo os aposentados.  Nossa 
luta, porém, é por um reajuste de 33,24% para 
todos e todas, da ativa e aposentados, cumprin-
do o reajuste do piso salarial profissional nacio-
nal em janeiro deste ano.

Nesta publicação, apontaremos os pontos 
centrais desta proposta de carreira do governo, 
para que possamos tomar posição bem informa-
da e fundamentada para que possamos defender 
os direitos e necessidades da nossa categoria.

De imediato, queremos que o governo e a 
Assembleia Legislativa instituam um período de 
debates em toda a rede estadual de ensino, para 
que possamos analisar a proposta e apresentar 
nossas reivindicações.

Professora Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP
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Pela melhoria da 
nossa carreira. 

Não ao desmonte
Nossa perspectiva é de fortalecimento de nossa atual carreira. Não faz 

sentido um governo em final de mandato promover alterações tão radicais 
no regime de trabalho dos educadores, sem ouvir a categoria, sem ouvir a 
APEOESP e demais entidades representativas.

Por que o governo não investe os recursos que pretende gastar com essa 
“nova carreira” na melhoria e aperfeiçoamento da nossa carreira, que já foi 
objeto de debates e deliberações durante três anos (2011 – 2014) na Co-
missão Paritária de Gestão da Carreira, com a participação do governo e de 
todas as entidades, e que produziu decretos e resoluções que não foram 
implementados.

Por que, por exemplo, não ampliar a nossa atual carreira para 15 níveis, 
se o governo propõe 15 “trilhas” na nossa carreira, partindo do piso de R$ 
5.000,00? 

Jornada do piso 
para todos e todas

Se, como está no projeto, será aplicada nessa nova carreira, a jornada do 
piso (com 33% da jornada destinados a atividades extraclasse, sem interação 
com educandos), esse jornada deve ser estendida a todos os professores, 
pois a lei 11.738/2008 se refere a todos e todas.
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Carreira sim. 
Subsídio jamais!

Nós nos opomos firmemente ao pagamento por subsídio, pois essa for-
ma de remuneração não se aplica aos servidores públicos – é apropriada 
somente para ocupantes de cargos eletivos, ministros, secretários de estados 
e municípios e assemelhados.  Em segundo lugar, aceitar o pagamento por 
subsídio significa abrir mão de quinquênios, sexta-parte e demais adicionais. 
Serão pagas complementações, mas não se incorporam aos salários.

Não abra mão 
de seus direitos!

A partir dessa análise preliminar, recomendamos aos professores e às pro-
fessores: NÃO OPTEM POR ESSA “NOVA CARREIRA”. Além de abrir mão dos 
adicionais, você também abrirá mão da pontuação de sua experiência pro-
fissional e do seu tempo de serviço, hoje assegurados na carreira atual. Sua 
evolução dependerá de avaliações (provas e avaliações de desempemho), o 
que significa que você poderá nunca evoluir, ficando estagnado nas primei-
ras referências. 

Ainda que evolua, estudo do DIEESE mostra que você demorará pelo me-
nos 28 anos para chegar à 11ª referência entra as 15 possíveis.
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TODOS NA AVENIDA 
PAULISTA DO DIA 

16 DE MARÇO!
Leia com atenção esse material, Debata na sua escola. Reflita, Posicione-se. 

Participe da luta e não falte à nossa grande mobilização do dia 16 de março, 
às 14 hora no MASP, Avenida Paulistas, São Paulo. Procure a sua subsede.

Procure sua subsede também para participar da Assembleia Estadual Re-
gionalizada (virtual) do dia 12 de março, às 14 horas.

Professora Bebel
Presidente da APEOESP

PONTOS CENTRAIS 
DO PLC 3/2022

I,  Cargos Previstos 
 Professor de Ensino Fundamental e Médio
 Diretor Escolar
 Supervisor Educacional

II. Remuneração 
O projeto prevê rês tabelas de vencimentos para os servidores: 

O pagamento será por subsídio, sem quinquênio, sexta-parte e quaisquer 
adicionais

 Licenciatura Plena
 Mestrado 
 Doutorado

Serão pagos ainda (sem incorporação ao subsídio):
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 Carga suplementar de trabalho;
 Adicional de Complexidade de Gestão – ACG;
 Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE;
 Bonificação por Resultados - BR;
 Adicional de Local de Exercício;
 Adicional de periculosidade;
 Gratificação por Trabalho Noturno – GTN;
 Abono de permanência;
 Adicional de transporte;
 Diárias.

k) Vantagens Pessoais

III. Ingresso
 Por concurso público

IV. Habilitações exigidas para ingresso:
a) Professor de Ensino Fundamental e Médio

 Será exigido Nível Superior e Licenciatura Plena. 
   O concurso poderá prever a habilitação por áreas de conhecimento. 
  O Professor poderá ministrar aulas em todas as fases do Ensino Funda-

mental e Médio para as quais for habilitado.

b) Diretor Escolar e Supervisor Educacional

 Será exigido Nível Superior e Licenciatura Plena.

V. Estágio Probatório
  Nos três primeiros anos na carreira o docente será submetido a curso de 

formação e avaliação de desempenho.
  A estabilidade será adquirida após avaliação satisfatória em processo de 

avaliação específico.

VI. Jornadas de Trabalho:
 Jornada Completa (25 horas semanais de trabalho)
 Jornada Ampliada (40 horas semanais de trabalho) 
  Jornada de 40 horas semanais para os Diretores Escolares e Supervisores 

Educacionais.
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Para o professor em regência, a jornada será de 2/3 em atividade com 
interação com alunos e 1/3 nas demais atividades.

O governo tem que aplicar a jornada do piso, prevista na lei 
11.738/2008 para todos os professores e professoras, independente-
mente de adesão a essa “nova carreira”.

Todo o tempo de trabalho será exercido integralmente na escola.

A Hora de Trabalho será de 60 minutos.

Poderá haver carga suplementar de trabalho.

A carga horária da Jornada e da Carga Suplementar não podem ultrapas-
sar 44 horas semanais de trabalho.

Remuneração da Carga Suplementar será com base na mesma referência 
e jornada do professor.

VII. Evolução 
Exercício das atribuições do Cargo de Professor

O cargo de professor poderá ser exercido em duas “trilhas” (a nomencla-
tura que o governo dá às 15 referências da carreira):

 Docência
 Funções de Especialista em Educação e Gestão Escolar
 A Evolução será exclusivamente por Desenvolvimento e Desempenho
  Alternam-se as referências para as quais se evolui por desenvolvimento 

ou por desempenho
  Haverá interstícios mínimos de 3 anos (da primeira para a segunda refe-

rência em cada tabela) e de 2 anos, para as demais referências.

O interstício de 2 anos poderá ser reduzido para 1 ano, para o professor 
com desempenho excepcional (aproveitamento superior a 95) e frequência 
de 100% nos últimos 2 anos, sem atrasos. 

A Redução do interstício será limitada a 5% dos cargos providos.

Os interstícios ficam suspensos com os afastamentos do professor, inclu-
sive em licenças saúde por mais do que um mês, exceto para atender aos 
convênios de municipalização.

Três faltas injustificadas no período de interstício fazem recomeçar a sua 
contagem.
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  A evolução poderá se dar em qualquer das trilhas possíveis: de docência 
ou de especialistas.

  Os docentes serão enquadrados no ingresso na carreira na trilha da docência.
  Só se pode passar para as trilhas de especialistas depois de vencido o 

estágio probatório e uma evolução por desempenho, além de eventual 
requisito presente em regulamento do secretário.

VIII. Evolução por Desempenho
Ocorrerá a cada dois anos, baseada em avaliação de desempenho promo-

vida pela Secretaria da Educação e poderá se dar por meio de avaliação de 
conhecimento e provas didáticas, sem prejuízo de outros instrumentos.

 Evoluirá quem atingir, no mínimo, grau satisfatório. Quem estiver na ges-
tão, a complexidade da escola entra como critério.

Evolução baseada em:

  Exercício de competências e habilidades relacionadas a conhecimentos 
técnico-científicos.

 Práticas pedagógicas.
 Habilidades de didática aplicada.
  Engajamento e prática profissional com foco na melhoria da aprendizagem. 
 Avaliação da prática em sala de aula e na escola e provas de mérito

IX. Evolução por Desenvolvimento
Poderá ser realizada pelo somatório de pontos relativos à frequência e 

conclusão de cursos de formação. (Haverá regulamento).

E por também meio de:

  Formação e cursos voltados à atualização, aperfeiçoamento profissional e 
pós-graduação.

  Mediante produção científica ou desenvolvimento de habilidades relacio-
nadas à prática profissional.

Haverá regulamento para ser implantada, semelhante à evolução funcio-
nal pela via não acadêmica que há na atual carreira.

O docente na trilha de regência poderá requerer a evolução com base no que 
há nas trilhas de especialistas, mediante regras previstas em regulamento.

O docente em substituição será enquadrado na trilha de especialista, na 
mesma referência em que se encontra na sua trilha de origem.
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X. Mestrado e Doutorado
 Quem apresenta esses títulos passa para tabela específica.
  O(a) profissional somente poderá apresentar tais títulos após vencido o 

estágio probatório e depois de ao menos uma evolução por desempenho.

   1.  Os títulos devem estar relacionados à pesquisa aplicada em educa-
ção básica ou em gestão educacional em redes públicas de ensino, 
de acordo com critérios a serem estabelecidos em regulamento a ser 
publicado pela SEDUC.

  Só poderá ser apresentado um título de Mestrado ou Doutorado acadê-
mico ou profissional.

XI. Regime de Dedicação Exclusiva
  Os docentes e gestores ficam submetidos a esse regime quando na PEI, 

inclusive aqueles que não optarem pela nova carreira.

 São 40 horas semanais de trabalho para todos.

  Para os docentes compreende a tutoria, que é o acompanhamento e 
orientação do projeto de vida dos estudantes e apoiar a trajetória acadê-
mica dos alunos, de forma individual.

 Haverá regulamentação específica para a seleção de servidores para as PEI.

XII. Valores do Regime de Dedicação Exclusiva
 R$ 2.000,00 para os docentes da PEI
 R$ 3.000,00 para equipes gestoras das PEI
 Serão computado para 13º, férias e 1/3 de férias
  O profissional perde o adicional em caso de licenças e afastamentos, ex-

ceto aqueles de efetivo exercício.
 Não incidem descontos contribuição previdenciária e IAMSPE
 Não se incorpora aos subsídios e não incide qualquer vantagem sobre ele

XIII. Permanência no PEI 
A permanência nas escolas PEI fica condicionada a:

 aprovação em avaliações de desempenho periódicas e específicas; 
  atendimento aos atos editados pela Secretaria da Educação sobre o Programa. 

É permitida, no interesse da Administração, a imediata cessação da atua-
ção do docente nas escolas PEI.
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XIV. Adicional de Complexidade de Gestão (AGE)
  Gratificação de Caráter Eventual e Variável- Grau de complexidade da Es-

cola ou da Diretoria de Ensino;

Os critérios serão fixados por regulamento, que poderá considerar:

 Número de escolas.
 Número de alunos.
 Etapas de ensino.
 Número e duração de turnos.
 Modalidades de ensino.
 Localidade das unidades administrativas ou escolares.
 Critérios de vulnerabilidade social ou econômica.
 Indicadores educacionais.

XV. Frequência e sua apuração
A frequência é apurada pelo controle de ponto.

  Poderão ser justificadas 24 faltas por ano, no máximo duas por mês, me-
diante requerimento.

  Tem que ser motivadas por razões que justifiquem o seu não compareci-
mento.

  São injustificadas as demais faltas, e todas as faltas geram descontos na 
remuneração.

  Faltas dia ou aula são consideradas como falta dia, e implicam em descon-
to de 1/30 da remuneração mensal.

  Não haverá desconto por comparecimento em consultas médicas e odon-
tológicas, até o máximo de 6 por ano e no máximo 1 por mês.

  O mesmo vale para ausências parciais, desde que no máximo por 2 horas 
diárias, até 3 vezes por ano, 1 vez ao mês, neste caso apenas para os ser-
vidores com 40 horas semanais, apresentando declaração médica.

 A falta parcial vale para acompanhamento de filho, pais e cônjuges.

XVI. Reenquadramento
  O servidor atual poderá optar por permanecer no seu cargo original ou 

aderir à nova carreira.
  Professores PEB I e PEB II, se aderirem, tornam-se Professores de Ensino 

Fundamental e Médio.
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  Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, se aderirem, se tornam Diretor 
Escolar e Supervisor Educacional.

 Podem optar os professores efetivos e os professores da categoria F.
 A opção será irretratável.
  O direito à opção poderá ser exercido em até 24 meses, corridos ou não, 

com data inicial estabelecida em decreto.
  Para docente com mais de um vínculo, a opção deverá se dar em cada 

um deles.
  O direito à opção não pode ser exercida por aqueles que atendem os con-

vênios de municipalização.

O enquadramento vai se dar por faixa salarial. Se o valor da faixa salarial 
for menor do que o valor inicial da “nova carreira”, o profissional será en-
quadrado na referência inicial. Se o valor for superior a qualquer valor do 
subsídio por referência, será enquadrado no valor imediatamente anterior, 
recebendo a diferença como vantagem pessoal e essa vantagem pessoal será 
absorvida pelos reajustes futuros.

Quem já tem Mestrado e Doutorado, será enquadrado primeiro na tabela da 
Licenciatura Plena para verificação da referência e depois irá para a do Mestrado 
ou Doutorado, mediante requerimento, mantendo a mesma referência.

XVII. Outros aspetos importantes
  O professor da categoria O receberá o valor correspondente à referência 

inicial,
  Docente, quando em substituição, poderá optar por continuar a receber o 

subsídio de seu cargo de origem, incluída a gratificação da Carga Suplementar.
  Continua a haver a possibilidade de uso do artigo 22 da 444/85, mediante 

regulamento.
  A remoção será regulada por decreto. O docente poderá se remover pela 

mesma jornada ou maior, se houver aulas disponíveis em uma mesma escola.
  O adicional de Local de Exercício (ALE) será mantido, com regulamento a 

ser elaborado pela SEDUC, fundado em decreto do governador.
 Os valores do ALE mudam para:
    5,8 UBV para escolas de altíssima vulnerabilidade.
    3,1 UVB para escolas de alta vulnerabilidade.
    2,4 UVB para escolas de média vulnerabilidade.
Esses valores serão ponderados, entre 0 e 1, a depender do município em 
que a escola se localiza.
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  O Adicional de Transporte fica mantido.
  Os professores deverão deixar com os gestores escolares aulas plano de 

aulas no prazo de cinco aulas de antecedência da atual, para o caso de ser 
necessária substituição e não haver descontinuidade.

  Docentes deverão realizar busca ativa de alunos.
  O projeto altera o caput do artigo 45 da LC 444/85, de modo que a prio-

ridade na atribuição será jornada ampliada e fixação do docente em uma 
única escola.

ANEXOS

I. Tabela de subsídio - Professor- 40 horas

II. Tabela de subsídio - Professor- 25 horas

III. Tabela de vencimentos – PEB I - 40 horas
TABELA 1 – 4- horas semanais

Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 2.843,51 2.985,66 3.143,96 3.291,70 3.456,28 3.269,11 3.810,57 4.001.09
2 3.142,06 3.288,16 3.464,13 3.637,33 3.819,20 4.010,16 4.210,67 4.421,20
3 3.471,99 3.645,59 3.827,87 4.019,26 4.220,22 4.431,23 4.652,78 4.885,44
4 3.836,54 4.028,37 4.229,79 4.441,28 4.663,34 4.896,51 5.141,35 5.398,39
5 4.239,37 4.451,35 4.673,91 4.907,61 5.162,98 5.410,64 5.681,16 5.963,23
6 4.684,50 4.918,74 5.164,68 5.422,91 5.694,05 5.678,76 6.277,70 6.591,57
7 5.176,38 5.435,21 5.706,97 5.992,32 6.921,93 6.606.52 6.936,85 7.283,71
8 5.719,90 6.005.90 6.306,20 6.621,52 6.952,59 7.300,22 7.666,23 8.048,48

TABELA DE SUBSÍDIO – 25 HORAS SEMANAIS
Subanexo  1 – Licenciatura Plena

Referência/R$
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

3.125,00 3.437,50 3.812,50 4.125,00 4.500,00 4.812,25 4.187,50 5.500,00 5.875,00 6.187,50 6.562,50 6.875,00 7.250,00 7.687,50 8.125,00
Subanexo  2 – Mestrado

Referência/R$
M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

3.609,38 4.003,13 4.331,25 4.725,00 5.053,15 5.446,88 5.775,00 6.168,75 6.496,88 6.890,63 7.218,75 7.612,50 8.071,88 8.531,25
Subanexo  3 – Doutorado

Referência/R$
D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

3.781,25 4.193,75 4.537,50 4.950,00 5.293,75 5.706,25 6.050,00 6.462,50 6.806,25 7.218,75 7.562,50 7.975,00 8.456,25 8.937,50

TABELA DE SUBSÍDIO – 40 HORAS SEMANAIS
Subanexo  I – Licenciatura Plena

Referência/R$ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15
5.000,00 5.500,00 6.100,00 6.600,00 7.200,00 7.700,00 8.300,00 8.800,00 9.400,00 9.900,00 10.500,00 11.000,00 11.800,00 12.300,00 13.000,00

Subanexo  2– Mestrado
Referência/R$ M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M-10 M11 M12 M13 M14 M15

5.775,00 6.405,00 6.930,00 7.560,00 8.085,00 8.715,00 9.240,00 9.870,00 10.395,00 11.025,00 11.550,00 12.180,00 12.915,00 13.650,00
6.050,00 6.710,00 7.260,00 7.920,00 8.470,00 9.130,00 9.680,00 10.340,00 10.890,00 11.550,00 12.100,00 12.760,00 13.530,00 14.300,00

Subanexo  3 – Doutorado
Referência/R$ D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

6.050,00 6.710,00 7.260,00 7.920,00 8.470,00 9.130,00 9.680,00 10.340,00 10.890,00 11.550,00 12.100,00 12.760,00 13.530,00 14.300,00


