COMO RECEBEM A BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS, OS SERVIDORES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Recebem pela média da escola:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diretor de Escola;
Vice Diretor de Escola;
Educador Profissional (Escola da Família)
Professor Readaptado;
Professor Coordenador Gera da PEI;
Professor Coordenador que atende três tipos de ensino (a partir de 2015)
Professor Coordenador de Escola Prioritária;
Professor Mediador;
Professor da Sala de Leitura;
Professor Adido (se tiver aulas em substituição recebe de acordo com grau da carga horária da
escola onde tem as aulas. Se não tem aulas recebe pela média da escola de classificação);
Pessoal Administrativo da unidade escolar.
Afastados pelo código 065 – existem poucos casos desse afastamento junto à escola

Recebem pela média do tipo de ensino
• Professor Coordenador (quando atua em dois tipos de ensino recebem pela média
aritmética simples)
✓ Ensino Fundamental – anos iniciais + anos finais
✓ Ensino Fundamental – anos iniciais + Ensino Médio
✓ Ensino Fundamental – anos finais + Ensino Médio
Recebem pelo tipo de ensino em que atuam:
• Professor Coordenador (apenas 01 tipo de Ensino)
• Professor Auxiliar.
• Professor Programa Presença
• Professor Hora de Permanência
• Professor afastado pelo art. 22
• Professor da PEI
• Professores (geral)
• Professores do CEL – Centro de Línguas – quando não tem afastamento, recebe pela
unidade vinculadora no grau da carga horária.
Obs.: Professor Coordenador da PEI por Área de Conhecimento:
Anos iniciáis: recebe 150 horas como PCA, grau 0 (grau zero = média da escola)
recebe 50 horas como PEB, grau branco (grau branco = índice dos anos iniciais do
EF)
Anos finais: recebe 100 horas como PCA, grau 0 (grau zero = média da escola)
recebe 100 horas como PEB, grau 1 (grau 1 = índice dos anos finais do EF)

Anos Finais e Ensino Médio: recebe 100 horas como PCA, grau zero (grau zero = média da
escola)
recebe 100 horas de acordo com tipo de ensino da carga de
.afastamento.
Ensino Médio: recebe 100 horas como PCA, grau 0
recebe 100 horas como PEB, grau 2 (grau 2 = índice do Ensino Médio)

Recebem pela média da unidade vinculadora:
• Unidades de ensino Multisseriadas e/ou vinculadas (CEL). No caso do CEL o professor
quando afastado receberá pela quantidade de carga horária publicada em DOE, pela
média da unidade vinculadora.
Recebem pela média do Estado:
• Servidores dos Órgãos Centrais,
• Afastados, designados e comissionados em órgãos Centrais.
• Afastados junto às entidades de classe (Sindicatos)
• Afastados junto aos municípios.
• Afastados pelo código 065 – junto à UA da Secretaria da Educação.

