
  

Magistério 

Conheça as ações e políticas municipais na área do Magistério. 

O Magistério em Conceição do Castelo conta com um Plano de Cargos, Carreira e 
Progressão, cujos objetivos são estimular o desenvolvimento profissional, valorizar o 
desempenho do servidor, racionalizar a estrutura de cargos e carreira e estabelecer 
regras para evolução funcional. 

 

A investidura em cargo do Magistério dependerá de aprovação prévia em Concurso 
Público em Provas de Títulos, de cujo regulamento constarão obrigatoriamente por lei. 
A Prefeitura admite-se também o exercício em caráter temporário, na forma de 
contratação por tempo determinado através de Processo seletivo (DT), para a função de 
docência e função de natureza pedagógica no prazo vigente de 01 ano letivo conforme 
o edital previsto.  

 

Conheça os critérios para ter direito à progressão no Magistério 

A Evolução funcional é o crescimento na carreira dos servidores efetivos da rede 
educacional do município de Conceição do Castelo, obedecendo às regras legais 
vigentes estabelecidas na Lei Complementar Nº 11/2002 que dispõe sobre os planos de 
carreiras e vencimentos do magistério público de Conceição do Castelo. 

O único afastamento que irá influenciar a concessão do benefício é a Licença para 
Tratamento de Interesses Particulares, que atrasará o direito à progressão por igual 
período ao afastamento do servidor. 

A progressão é a passagem de uma Referência para outra imediatamente superior, 
mantida a Classe e sendo sempre feita avaliação no triênio, respeitando o interstício de 
36 meses para cada concessão. Ela ocorrerá: 

1. Por merecimento e desempenho; 
2. Por aperfeiçoamento profissional; 
3. Por antiguidade. 

Conheça o DECRETO Nº 1.925, 28 DE JULHO DE 2011.  

 

Conheça os grupos e cargos para o Magistério da Prefeitura 

Na carreira do Magistério, os cargos estão divididos em dois grupos: 

http://www.conceicaodocastelo.es.gov.br/download/decreto_1925_2011.pdf


 
Grupo Docente PA: 

 Professor A – Educação Infantil e nas primeiras séries do Ensino Fundamental e 
na Educação Especial  

 Nível I até X (com padrões de 1 a 23) 

 

Grupo Docente PB: 

 Professor B – Quatro séries finais do Ensino Fundamental  
 Nível I até X (com padrões de 1 a 23) 

 

Confira no link o quadro de evolução e tabela salariais dos níveis de I a X (padrões de 1 
a 23) (Redação dada pela Lei Complementar nº 071/2014)   

 

Benefícios, Direitos, Licenças e Férias 

Este espaço é especialmente dedicado aos servidores efetivos e temporários da rede 
educacional do município de Conceição do Castelo. Confira informações sobre os 
benefícios, direitos, licenças e férias garantidas no livro do Estatuto do Magistério 
Público Municipal de Conceição do Castelo diretamente no link: 
https://drive.google.com/file/d/0B2V20rtWD5xcVTQ0NWRlbklqa3M/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

http://www.conceicaodocastelo.es.gov.br/download/lei_complementar_071_2014.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2V20rtWD5xcVTQ0NWRlbklqa3M/view?usp=sharing

