
Comissão de Gestão do PCCR – Plano de Cargo 

Carreira e Remuneração do Magistério se reúne para 

reenquadrar professores  no novo Piso Salarial 

 

 
Durante toda a semana de 19 a 25 de abril a Comissão de Gestão do Plano de 
Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério de Barbalha-Ce, discutiram 
questões pertinentes ao enquadramento dos profissionais do magistério no 
novo Piso Salarial. Participaram da reuniões a Secretária de Educação Betilde 
Sampaio, o Secretário Adjunto Odair de Matos, o Coordenador de Gestão Pedro 
Rodrigues, A Coordenadora de Finanças Sandra Nascimento, As Dirigentes 
Sindicais Jacqueline Filgueira e Raimunda Dantas Sabino, os Professores 
Antônio Expedito ( EEF. Mª Alacoque Bezerra ) Antônio Reginaldo ( EEF Édson 
Olegário) e a professora Cláudia Brito representando o Coordenador Pedagógico 
José Oberdan e o servidor Oscar Sobral, servidor responsável pelas informações 
e impressão  da  folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação. 
Na ocasião foram discutidas as seguintes pautas: 

• Todos os efetivos seriam enquadrados no novo plano, respeitada a data 
de admissão subtraído do período do estágio probatório; 

• Os profissionais contratados permaneceriam com os seus salários e não 
fariam jus ao enquadramento do Piso já que os mesmos não fazem parte 
do quadro efetivo; 

• Os 5% do incentivo planejamento, para os professores da educação 
infantil e do ensino fundamental de 1º ao 5º anos, só serão computados 
a partir de maio onde será realizado planejamento apenas nos dias de 
sábado.  A falta não será abonada e consequentemente será 
descontada; 

• As especializações de “Planejamento Educacional” e de “ Metodologia do 
Ensino Fundamental e Médio” , após análise da grade curricular dos 
cursos, serão consideradas em todos os cursos de graduação 
independente da área específica; 

• As demais especializações só serão consideradas dentro da área 
específica de cada professor; 

 
 
Neste dia 26 de abril, reuniu-se no Gabinete da Secretária de Educação, 
Betilde Sampaio, Oscar Sobral, Jacqueline Filgueira, Teresa Sampaio e 
Raimunda Dantas Sabino para os últimos acertos na folha que será paga 
nos dias 29 e 30 de abril conforme assegurou Oscar Sobral dos Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Educação. 

 
 


