
Depois de anos de mobilização da 
categoria e muita negociação com o 
Sindicato, o governo do Estado assinou 

dia 3 de fevereiro o Decreto Nº 4212  que 
regulamenta a aposentadoria especial para 
diretores e pedagogos e o Decreto Nº 4213 que 
cria o Cargo de 40 horas.

Já é antiga a reivindicação da APP-Sindicato pela implan-
tação do Cargo de 40 horas (Dobra de Padrão). O tema fez 
parte de todas as negociações e mobilizações da categoria 
no último período.

• 2002 - a APP-Sindicato realiza seminário de elaboração 
da proposta de ampliação da jornada;
• 2003 (junho) - o assunto é pauta de mobilização esta-
dual da APP-Sindicato. Na véspera da mobilização o go-
verno envia para a Assembléia Legislativa o Projeto de Lei 
sobre o Cargo de 40 horas, que se tornou a Lei Comple-
mentar 101/2003;
• 2004 - é implantado o Novo Plano de Carreira do Pro-
fessor, após um longo processo de negociação. Em seu 
artigo 29, o plano instituiu o Cargo de 40 horas. Com o 
Plano, os professores RDT foram os primeiros beneficia-
dos com o Cargo de 40 horas. Faltava, assim, o Decreto 
de Regulamentação dos critérios para a dobra para os 
demais professores.

Também no dia 3 de fevereiro, o governador assinou o Decreto Nº 4212, 
que regulamenta a Lei Federal 11.301/06, que estabeleceu aposentadoria 
especial para professores que exerçam função de direção de unidade escolar, 
coordenação e assessoramento pedagógico.

Como fica a aposentadoria: 
São consideradas funções de magistério e, portanto, compatíveis com a 

aposentadoria especial prevista no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Fe-
deral (55 anos de idade e 30 de contribuição, se homem, e 50 anos de idade 
e 25 de contribuição, se mulher):
- As exercidas por servidores públicos estaduais, titulares de cargos efetivos do 
Quadro Próprio do Magistério - QPM e do Quadro Único do Poder Executivo - 
QUP, no desempenho das seguintes atividades:

A Seed já concluiu a lista de classificação dos professores por 
município e disciplina. Esta será divulgada através de um Edital. Ou-
tro Edital também será publicado para a apresentação das vagas por 
estabelecimento de ensino.

• Calendário - a Seed aguarda o fechamento do suprimento das 
escolas para finalizar o levantamento das vagas. A previsão é de que 
a oferta da dobra de padrão ocorra entre os meses de março e abril.

Na sequência, conforme defende o sindicato, possivelmente em 
maio, será efetuado um amplo concurso de remoção. 

As informações também estarão disponíveis no Portal da APP-Sin-
dicato: www.app.com.br.
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       Conquista!
Dobra de Padrão e aposentadoria especial para diretores e pedagogos:

Reivindicações que se tornam realidade!

Aposentadoria Especial para diretores e pedagogos

Fevereiro / 2009

Cargo de 40 horas

• Os vencimentos e vantagens (quinquênios, auxílio transporte) do professor 
que tiver sua jornada de trabalho alterada serão adequados proporcionalmente à 
carga horária trabalhada, a partir da data da alteração.

Ex: auxílio transporte - o valor para 20 (vinte) horas é R$ 203,09 e para o 
cargo de 40 (quarenta) horas será R$ 406,18.

• Classificação - O critério de classificação é o tempo de serviço na disciplina 
do concursado. Inclui-se: tempo efetivo, celetista, Paranaeducação, aulas 
extraordinárias, serviço extraordinário, TIDE e PSS, a partir de 1º de janeiro de 
1991.
--------------------- Serão utilizados os seguintes critérios de desempate --------------------

a) maior tempo de serviço no Estado do Paraná, em caráter efetivo;
b) maior nível e classe na carreira; 
c) o mais idoso.

• Não poderão participar do processo de ampliação de jornada os professores com 
mais de 65 anos e que estiverem em: estágio probatório, licença remuneratória, 
licença sem vencimentos, readaptado temporária ou definitivamente, à disposição 
funcional, cumprindo pena decorrentes de processo criminal transitado em julgado, 
respondendo a processo por abandono de cargo, processo de aposentadoria, 
legalmente afastado de suas funções, a menos de 5 (cinco) anos da aposentadoria 
compulsória, por idade.

• O(a) professor(a) com dois cargos, ao optar pelo cargo de 40 horas, terá que 
exonerar um deles. Recaindo a exoneração sobre o cargo de maior tempo de serviço, 
fica assegurada a contagem da diferença de tempo no cargo de opção.

• O(a) professor(a) que for detentor de dois cargos da mesma disciplina e no mesmo 
estabelecimento de ensino poderá optar por permanecer com a carga horária total 
do cargo na mesma unidade escolar após a ampliação de jornada se, no momento 
dessa opção, existir a vaga referente ao cargo exonerado no estabelecimento de 
ensino.

• O procedimento para a escolha de vagas será feito nos Núcleos Regionais de 
Educação, mediante listagem de classificação emitida pela Secretaria de Estado da 
Educação, considerando-se como critério único de classificação a soma do tempo 
de serviço total prestado ao Estado do Paraná.

- Podem participar do processo de opção ao Cargo de 40 horas o 
professor do Quadro Próprio do Magistério, mediante a existência de 
vagas:

- detentor de dois cargos, mediante a exoneração de um deles; 
- detentor de um cargo.

A direção da APP-Sindicato já está debatendo com a Seed todo o processo de implementação 
da dobra. O Sindicato já apresentou proposta de mudança de alguns critérios

Presidente da APP-Sindicato Marlei Fernandes durante solenidade de assinatura dos 
decretos

• O(a) professor(a) que, na data em que for oportunizada a alteração da jornada 
de trabalho, estiver afastado da função para cumprimento de mandato eletivo, 
sindical, estiver exercendo funções de direção escolar, documentação escolar ou 
estiver prestando serviços nos núcleos de educação e na secretaria de educação 
terá assegurado o direito à alteração da jornada.

• Para efeitos de concessão de aposentadoria voluntária será necessária a 
contribuição previdenciária, após a opção, de, no mínimo, 5 anos. 
Exemplo: Se para um professor faltam 3 anos para se aposentar, ao fazer a opção, 
ele terá que trabalhar três anos e mais dois anos para garantir o mínimo de cinco 
anos no cargo de 40 horas.

• O tempo de contribuição do cargo de 20 horas do professor será levado para o 
novo cargo de 40 horas.
Ex: uma professora com um cargo de 15 anos de contribuição e outro com 7 
anos, ao fazer a opção, ficará com um único cargo de 40 horas com 15 anos de 
contribuição.

• O(a) professor(a) com cargo de jornada de 10 (dez) horas semanais poderá 
optar por um cargo de 20 (vinte) horas. O professor com cargo de 20 (vinte) horas 
semanais poderá optar por um cargo de 40 (quarenta) horas.

• A dobra só será possível quando houver vaga definitiva de mais 16 horas em um 
mesmo município, para professores detentores de cargo com jornada de 20 (vinte) 
horas semanais e de 8 (oito) horas semanais para professores com jornada de 10 
(dez) horas, na disciplina para qual o professor realizou o concurso ou obteve o 
enquadramento.

• O(a) professor(a) que optar pela ampliação não poderá ultrapassar uma jornada 
de 40 horas, sob pena de perder a dobra, ou seja, não será permitido acumular 
um cargo de 40 horas com outro de 20 horas semanais.

• O professor poderá, a qualquer tempo, solicitar a redução de sua jornada de 
trabalho.

CRITÉRIOS PARA O CARGO DE 40 HORAS

APOSENTADORIA

FIQUE ATENTO!

A reivindicação pelo cargo de 40 horas e aposentadoria especial para diretores e 
pedagogos sempre esteve presente nas mobilizações da APP-Sindicato

Leia a seção de perguntas e respostas sobre o cargo de 40 horas 
no portal da APP-Sindicato: www.app.com.br
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I - Direção de estabelecimento de ensino de educação básica;
II - Direção Auxiliar de estabelecimento de ensino de educação básica:
III - Equipe Pedagógica de estabelecimento de ensino de educação básica;
IV - supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica de esta-

belecimento de ensino de educação básica.

Discussão está encerrada no STF

No dia 29 de outubro de 2008 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3772, proposta contra o artigo 1º 
da Lei Federal 11.301/06. Por seis votos a três, o STF manteve a ampliação 
do conceito de funções de magistério. Desta forma caiu por terra o argumen-
to de vários governadores e prefeitos de que a lei seria inconstitucional.


