
CONHEÇA A ESSÊNCIA DA PROPOSTA DO GOVERNO 

 
 

• Reajustes 

Ao invés de 1 ano, a negociação dos próximos três anos será feita 
antecipadamente. Segundo essa lógica, o governo propõe, em 2012, 

2013 e 2014, reajuste salarial de 6% (seis pontos percentuais) 
Para o ano em curso, o reajuste será de 5%, com retroatividade ao 

mês de setembro. 

 

• Dedicação Exclusiva 

Manutenção do atual sistema de Dedicação Exclusiva (renovável a 

cada dois anos) 

Reajustes escalonados na gratificação de Dedicação Exclusiva, de 

modo que o valor da gratificação chegue, em 2014, a 70% do salário 
base do professor integrante do regime. (O percentual serve apenas 

de referência, já que o valor da gratificação não será indexado ao 
salário base) 

Aumento do quantitativo de professores com Dedicação Exclusiva, de 

modo que até 2014 o montante chegue 471 docentes (50% do 

quadro efetivo, que hoje é de 943 professores). 

 

• Promoção do Professor Associado 

Implantação das promoções do Professor Associado em 2012. 

 

• Progressão por Avaliação de Desempenho 

Implantação da Progressão por Avaliação de Desempenho em 2013 

 

 

 

 

 



DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 
 

2011 
 

Novembro 

Reajuste de 5% na grade de salários, com retroatividade ao mês de 

setembro 

Reajuste na gratificação de Dedicação Exclusiva, tendo como 

referência o equivalente a 50% do valor do salário base do docente. 

 
2012 

 

Aplicação das promoções para professor Associado 

Junho 

Reajuste linear de 6% na grade de vencimentos; 

Reajuste na gratificação de Dedicação Exclusiva, passando a ser de 
60% (referência) do salário base do professor; 

Aumento do quantitativo de professores com Dedicação Exclusiva, 
com a inclusão de mais 160 docentes no sistema. 

2013 

Janeiro 

Implantação da avaliação de desempenho, com progressão horizontal 
e conseqüente efeito financeiro em dezembro. A partir daí a avaliação 
passará a ser feita anualmente. 

Junho 

Reajuste linear de 6% na grade de vencimentos; 

Reajuste na gratificação de Dedicação Exclusiva, passando a ser de 

65% (referência) do salário base do professor; 

Aumento do quantitativo de professores com Dedicação Exclusiva, 

com a inclusão de mais 75 docentes no sistema. 

2014 
 

Junho 

Reajuste linear de 6% na grade de vencimentos; 

Reajuste na gratificação de Dedicação Exclusiva, passando a ser de 
70% (referência) do salário base do professor; 

Aumento do quantitativo de professores com Dedicação Exclusiva, 
com a inclusão de mais 71 docentes no sistema; 


