
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Lei N° 020/97 de 22 de Abril de 1997. 
 

CRIA O QUADRO DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
CARAÚBAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-
PB, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores Decreta 
e eu sanciono a presente Lei:  
 

Art. 1º-  Fica criado o Quadro do Magistério Público do Município de 
Caraúbas compreendendo as categorias funcionais constituídas de Classe 
integradas de cargos pertencentes às atividades do Magistério. 
 

§1º- No Quadro Permanente do Magistério agrupam-se os cargos de 
professores e Especialistas em Educação, cujos ocupantes devem possuir a 
qualificação prevista na legislação municipal, constantes dos Anexos 1 e 11, desta 
Lei. 
 

§2º- O Quadro Suplementa do Magistério compreende os cargos e 
funções do Magistério, cujos ocupantes não possuem a qualificação de que trata o 
§ 1° deste artigo, constantes do Anexo III, desta Lei. 
 

Art.2º- A categoria funcional Professor, compreende os cargos 
codificados pelo símbolo MAG-401, assim discriminados: 

 
I-  Professor MAG-401.1 exige habilitação específica, 2° grau, obtida em 

curso de 03(três) anos ou tempo correspondente a um mínimo de 2.200 horas de 
trabalho escolar efetivo Logos II e Pedagógico (Magistério) 03 (três) anos. 

II- Professor MAG-401.2, exige habilitação específica de 2° grau, obtida 
em curso de 04 (quatro) anos, equivalente a 2.900 horas de trabalho escolar efetivo, 
acrescido de estudos adicionais de no mínimo 720 horas, Pedagógico (Magistério) 
e curso normal.  

III- Professor MAG-401.3, exige habilitação específica de curso 
superior, representada por Licenciatura de 1° grau curso de curta duração. 

IV- Professor MAG-401.4, exige habilitação específica de curso 
superior, representada por Licenciatura de 1° grau mais curso de 
especialização a nível de Pós-graduação na área específica, com carga horária 
mínima de acordo com a Legislação vigente. 

V- Professor MAG-401.5 exige habilitação específica obtida em curso 
de graduação, correspondente à Licenciatura Plena; 

VI- Professor MAG-401.6, exige habilitação específica obtida em curso de 
graduação, correspondente à Licenciatura Plena, seguida de Mestrado ou curso correlato. 



 
Art.3º -  São Especialidades em Educação: 

 

Superior de Ensino; 
Orientador Educacional; 
Psicólogo Educacional; 
Administração Escolar; 
Assistente Social. 

 
§ 1º- A categoria funcional Supervisor de Ensino, compreende os cargos 

de: 
 

a) Supervisor de Ensino MAG-402.1, exige habilitação específica em 
curso de Pedagogia, correspondente a Licenciatura de 1° grau; 

b) Supervisor de Ensino MAG-402.2, exige habilitação específica em 
curso de Pedagogia, correspondente a Licenciatura Plena; 

c) Supervisor de Ensino MAG-40.3, exige habilitação específica em curso 
de Pedagogia, correspondente a Licenciatura Plena, acrescida de curso de 
especialização a nível de Pós-graduação, na área específica e carga horária 
mínima definida na Legislação vigente.  
 

§2º- A categoria funcional Orientador Educacional compreende os 
cargos de: 
  

a) Orientador Educacional MAG-403.1, exige habilitação especifica em 
curso de Pedagogia, correspondente a licenciatura Plena; 

b) Orientador Educacional MAG-403.2, exige habilitação específica em 
obtida em Licenciatura Plena e Curso de Especialização a nível de Pós-
graduação na área específica com carga horária mínima de acordo com a 
Legislação vigente; 
 

§3º - A categoria funcional Psicólogo Educacional compreende os cargos 
de: 

 
a) Psicólogo Educacional MAG-404.1, exige curso superior de 

Psicologia, acrescido de estágio e créditos integralizados nas disciplinas: 
Psicologia da Aprendizagem, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1° e 2° 
Graus, Didática e Sociologia Educacional; 

b) Psicólogo Educacional MAG-404.2, exige os requisitos da Letra “a”, 
acrescida de curso de especialização a nível de Pós-graduação na área 
específica com carga horária mínima, de acordo com a Legislação vigente; 

 
 
§4º- A categoria funcional Administrador Escolar compreende os cargos 

de: 
 

a) Administrador Escolar MAG-405.1, exige habilitação de curso 
Pedagógico ou Logos II; 

b) Administração Escolar MAG-405.2, exige-se os requisitos da letra 
“a” acrescidos de curso de Pós-graduação na área específica com carga horária 
mínima de acordo com Legislação vigente. 
 

§5º- A categoria funcional Assistente Social Escolar compreende os 
cargos de: 



 
a) Assistente Social Escolar MAG-406.1, exige graduação em serviço 

social, acrescida de créditos integralizados nas disciplinas Psicologia da 
Aprendizagem, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1° e 2° graus, Didática 
e Sociologia da Educação; 

b) Assistente Social Escolar MAG-406.2, exige os requisitos da letra “a”, 
acrescidos de curso de especialização a nível de Pós-graduação na área Serviço 
Social Escolar, com carga horária mínima na forma regulamentar. 
 

Art.4º- Para efetiva inclusão no Quadro Especial do Magistério, serão 
adotados os instrumentos da transposição e da transformação de cargos e funções 
cujos critérios serão fixados em Decreto baixado pelo Poder Executivo. 
 

§único - Para efeito desta Lei, considera-se: 
                                      

a) Transposição de cargos e funções, o deslocamento de um cargo e 
função, existente no sistema atual para outro, com atribuições e responsabilidades 
semelhante ou afins no Quadro do Magistério; 

b) Transformação de cargos e funções, a alteração das atribuições de um 
cargo e função existente no atual sistema para outro criado pelo Quadro do 
Magistério. 
 

Art.5º- Os cargos efetivos distribuir-se-ão em 06 (seis) níveis, segundo 
especificações constantes dos anexos desta Lei. 
 

Art.6º-  A elevação funcional para os ocupantes de cargos efetivos, será 
feita através da progressão e ascensão funcional. 
 

Art.7º-  Para esse efeito, considera-se; 
 

I. Ascensão funcional a movimentação do servidor para uma classe 
imediatamente superior mediante o grau de escolaridade e avaliação de 
desempenho, observados os critérios de cada grupo ocupacional. 

II. Progressão funcional é a elevação do servidor a nível imediatamente 
superior ao ocupado, dentro da mesma categoria funcional, com vantagens apenas 
salarial considerando-se o tempo de efetivo exercício no cargo ou no exercício de 
cargo efetivo. 

 
Art.8º- Na progressão funcional serão observados os seguintes critérios: 

 
Nível 1, até 05 (cinco) anos de serviço; 
Nível 2, mais de 05 (cinco) anos e até 10 (dez) anos de serviço; 
Nível 3, mais de 10 (dez) anos e até 15 (quinze) anos de serviço; 
Nível 4, mais de 15 (quinze) anos e até 20 (vinte) anos de serviço; 
Nível 5, mais de 20 (vinte) anos e até 25 (vinte e cinco) anos de serviço; 
Nível 6, mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço. 

 
Art.9º- O regime normal de trabalho dos cargos do Magistério Público 

Municipal é o T-20, correspondente a 20 (vinte) horas semanais, cumpridas em 01 
(hum) ou 02 (dois) turnos em Unidades Escolares ou órgão do Sistema de 
Educação. 
 

Parágrafo único - Caso o servidor do Magistério não acumule cargo ou 
função pública, o Prefeito Municipal poderá elevar a sua carga horária, para T-



40, que corresponde a 40 (quarenta) horas semanais a serem cumpridas, 
obrigatoriamente, em 02 (dois) turnos, em Unidade Escolar, ou órgão do sistema 
municipal. 
 

Art.10º– O Especialista em Educação e o professor sem regência de 
classe, que exercem suas atividades ou funções nas Unidades Escolares, em regime 
T-20 deverão cumprir 20 (vinte) horas/atividades de trabalho semanais. 
 

Art.11º- Os atuais ocupantes de cargos de professor que não satisfaçam 
as condições para ingressar no Quadro Permanente ora instituída, terão seus 
direitos assegurados no Quadro Suplementar, podendo ser enquadrados na 
medida em que adquirirem qualificação, obedecendo os seguintes critérios: 
 

I- Regente de Ensino – RE-1, os que possuam certificado de conclusão da 
04 (quatro) primeiras séries, ou seja: 1ª fase do1° grau, sem treinamento 
específico; 

II- Regente de Ensino -  RE-2, os que possuam certificado de conclusão 
do 1° grau; 

III- Regente de Ensino -  RE-3, os que possuam certificado de conclusão 
do 1° grau, mais treinamento específico; 

IV- Regente de Ensino -  RE-4, os que possuam certificado de conclusão 
do 1° grau, mais treinamento específico de no mínimo 01 (hum) ano na área 
Educacional; 

V- Regente de Ensino -  RE-5, os que possuam certificado de conclusão 
do 2° grau; 

VI- Regente de Ensino – RE-6, os que possuam certificado de conclusão 
do 2° grau, mais treinamento específico na área educacional; 

VII- Regente de Ensino – RE-7, os portadores de diploma de nível 
superior; 

VII- Regente de Ensino – RE-8, os portadores de diploma de nível 
superior, mais treinamento específico na área educacional;  
 

Art.- 12º-  Fica assegurado aos servidores do Magistério: 
 
a) Redução de carga horária aos 20 (vinte) anos, em efetivo exercício do 

Magistério; 
b) Gratificação Pó-de-Giz, para os cargos de MAG, Regente e Especialista 

em Educação, desde que comprovadamente, esteja na função do Magistério; 
c) Gratificação Abono Permanência aos 25 (vinte e cinco) anos ao sexo 

feminino e aos 30 (trinta) anos ao sexo masculino; 
d) Férias não gozadas, por necessidade dos trabalhos, serão feitas a 

contagem para efeito de tempo de serviço; 
e) Licença Prêmio de 06 (seis) meses para cada 05 (cinco) anos, após o 

primeiro decênio; 
f) O disposto na letra “b” deste artigo, será regulamentado por Decreto 

do Poder Executivo. 
 

Art.13º- O Poder Executivo deverá baixar, no prazo de 90 (noventa) 
dias, o Estatuto do Magistério Público de 1° e 2° graus do Município de 
Caraúbas disciplinando direitos e deveres da classe. 

 
Art.14º- As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por 

conta do orçamento vigente. 
 



Art.-15º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Caraúbas – PB, em 20 de Abril de 1997. 
 

Severino Virgínio da Silva 
Prefeito 

 


