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A construção de uma nova estrutura de carreira para o Ma-
gistério do estado do Ceará é fruto de uma história de luta 
marcada pela escolha de uma estratégia consequente ca-
paz de unir, e reunir, tanto mobilização criativa como ca-
pacidade de formular propostas e negociação exequíveis. 

Além de termos preservado as qualidades da Antiga Carrei-
ra (Lei No 12.066/1993), também propomos – e conseguimos 
aprovar –, inovações propulsoras de avanços: conquistamos, 
com compromisso, e muita luta, o alargamento do financia-
mento obrigatório do Magistério (Lei No 15.064/2011): isto 
proporcionou o nascimento, e a implantação, em tempo recor-
de, da melhor carreira de magistério público do Brasil!

Uma carreira sem barreiras, e em menor tempo
A curto, médio e longo prazo, os professores da rede estadual 
do Ceará terão a garantia – conquistada, e expressa, em Lei – de 
uma carreira sem barreiras. Uma carreira de magistério público 
em que a evolução até o “topo” será possível para todos: para 
os que, agora, a iniciam, e para os que já-já irão concluí-la. E 
isto tudo deverá ocorrer, no máximo, em 22 anos. Em outras 
palavras, será possível “decolar” ao ápice da carreira em menor 
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tempo, dependendo da velocidade na evolução da formação do 
professor. Com isto o tempo de serviço também será valoriza-
do. Traduzindo: uma carreira que não separa experiência da 
formação.

Tenho andado por este país e tenho visto uma torrente de des-
montes de carreiras do magistério: onde outrora era “farol” (como 
em Brasília e nas regiões sul e sudeste), hoje, tudo é escuridão. 
Considerando este contexto, devemos reconhecer nossas conquis-
tas: Hoje, somos a 8ª melhor remuneração; éramos a 26ª do Brasil.

A “Nova Carreira” é o resultado das lutas aguerridas de 
professores cearenses e de migrantes de outros estados que, 
organizados pelo Sindicato APEOC, perfilaram-se conti-
nuamente para enfrentar as batalhas: pelo Piso na Carreira 
(conquistamos em 2015!); pela aplicabilidade do 1/3 de pla-
nejamento para professores efetivos e temporários, tomando 
por referência a hora-aula (fomos pioneiros em 2011!); pelo 
comprometimento de mais recursos para a Valorização (80% 
do Fundeb em 2011!); pelas gratificações incorporadas à 
aposentadoria (PVR, PNI, e regência de classe); pelo aumen-
to da regência de classe (doutor: de 10% para 40%; mestre: 
de 10% para 20%, em 2011!); pelo novo reajustamento da re-
gência de classe tanto em 2015 (doutores: de 40% para 45%; 
mestres: de 20% para 25%; especialistas: de 10% para 15%; e 
graduado: de 10%) como em 2016 (graduado: de 10% para 
15%; especialista: de 15% para 20%); pela árdua defesa da 
manutenção do interstício de 5% (houve quem quisesse abrir 
mão de um dos nossos maiores tesouros...); pela garantia de 
concursos e pela convocação de todos os aprovados: classifi-
cados, classificáveis e reclassificados!

Também conquistamos a descompressão; garantimos a publi-
cação, e o pagamento de forma retroativa, de todas as progressões; 
regulamentamos as promoções horizontais e verticais garantindo, 
na lei, o direito à retroatividade a partir da data do requerimento.

Não esqueçamos, entretanto, de tantos agouros, palavras de 
pessimismo e de sectarismo que enfrentamos!

Mesmo na calmaria, já alertávamos para a nacionalização da 
nossa luta sob o eixo da defesa do Piso, da Carreira nacionali-
zada e financiada pelas âncoras dos 10% do PIB e dos Royalties 
mais Fundo Social do Pré-Sal.

Os agourentos boicotaram a unidade e menosprezaram 
nossas conquistas. Fizeram de tudo para esconder, da catego-
ria, os avanços, pois, priorizaram o “eleitoralismo” sindical e 
partidário em detrimento dos interesses da escola pública e de 
seus profissionais.

A “Nova Carreira”: realidade incontornável
Companheiros e companheiras, a “Nova Carreira” é nossa real e 
forte base para, a cada valorização do salário-base ou da remu-
neração, buscarmos a tão sonhada Valorização, que precisamos, 
e merecemos. 

Parabéns a todos nós! E mesmo com tantas e tão variadas 
conquistas, é preciso lembrar, e fazer um convite: A luta... bem, 
a luta não para, é contínua. Que tal se juntar a nós?

Presidente 
do Sindicato 
APEOC

ANizIO MELO
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Introdução

A Nova Carreira do Magistério do Ceará foi aprova-
da por unanimidade pela Assembleia Legislativa no 
dia 03 de dezembro de 2015. Oito dias depois, a Lei 
N° 15.901/2015 foi publicada no Diário Oficial do 
Estado, instituindo a revisão do sistema remunera-

tório dos profissionais de nível superior do Grupo Ocupa-
cional Magistério da Educação Básica. 

Esta foi uma das maiores conquistas dos profissionais da 
Educação do Ceará dos últimos tempos. O Sindicato APE-
OC lutava, há vários anos, para implementar uma carreira 
mais justa e atrativa para os professores da rede pública es-
tadual. Após muita luta e negociação, a Minuta da nova lei 
começou a ser discutida e elaborada entre os dirigentes do 
Sindicato e os técnicos da Secretaria da Educação do Estado 
(Seduc), sempre com o apoio da categoria.

O foco da Nova Carreira do Magistério do Ceará é a 
valorização do professor. Além de tornar a atividade mais 
atrativa, do ponto de vista financeiro, incentiva a capacita-
ção profissional e eleva o Magistério a um patamar de mais 
reconhecimento. O impacto na remuneração será a médio 
e longo prazos, com ganho expressivo no momento da apo-
sentadoria, quando os servidores precisam ter um ganho 
financeiro maior após tantos anos de dedicação ao trabalho.

Na prática, a Nova Carreira aumenta o número de níveis 
e acaba com as barreiras entre uma classe e outra, permitin-
do que os professores possam ser promovidos mesmo sem 
mudança na titulação. O interstício de 5% entre os níveis 
foi mantido.

No caso dos professores especialistas, a Nova Carreira 
terá um impacto ainda maior. Os docentes com Especia-
lização formam o maior grupo de servidores da Educação 
do Estado. Uma grande parte estava “embarreirada” no últi-
mo nível desta classe sem condições de progredir. Além de 
romper esses obstáculos que impediam novas promoções, 
a Nova Carreira trouxe um benefício extra: todos os aptos 
que estavam há mais de cinco anos no nível I (antigo 12 e 
24) puderam avançar para o nível J sem avaliação. Essa pro-
moção especial foi negociada - junto com a nova lei - pelo 
Sindicato APEOC e beneficiou, de imediato, mais de 3 mil 
professores. 

Para quem deseja investir em qualificação, o salto na 
Nova Carreira é ainda maior. Em 2016, a remuneração fi-
nal dos professores com Doutorado com 40h, por exemplo, 
chega a R$ 8.614,47 em 2016. Esse valor é 157% maior que 
a remuneração final dos Doutores em 2011. Os ganhos fi-
nanceiros são superiores à inflação do período e reforçam 
a tese de que quanto mais se investe em formação, mais o 
servidor será valorizado.

A Nova Carreira do Magistério do Ceará coroa um ciclo 
de muitas batalhas e conquistas iniciado em 2011 com a 
eleição da Chapa “Unidade pela Valorização da Educação”, 
liderada pelo professor Anizio Melo. O primeiro mandato 
à frente do Sindicato APEOC tinha como lema “Pra Seguir 
em Frente”. Em 2015, Anizio foi reeleito para a segunda ges-
tão. Desta vez, Sindicato e categoria estavam na “Na Dire-
ção Certa”.

8
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VOCÊ SABIA?

O ciclo de lutas e vitórias para os profissionais da Educação inicia-
do em 2011 foi precedido pela gestão da professora Penha Alencar, 
presidente do Sindicato APEOC por quatro mandatos. A gestão da 
professora Penha foi marcada por grandes e importantes conquis-
tas e a ampliação dos serviços da nossa entidade sindical, principal-
mente no interior do Ceará. 

A sucessão ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2011. O professor 
Anizio Melo assumiu o primeiro mandato à frente do Sindicato 
APEOC numa solenidade que reuniu centenas de lideranças sindi-
cais e professores de todo o Ceará. Em seu pronunciamento de pos-
se, Anizio destacou os novos desafios da categoria como a eleição 
de unificação de 2011 com 100% dos votos válidos; os 27 anos dele 
na luta sindical construídos coletivamente; e a participação dos 
trabalhadores em Educação de diversas tendências do movimento 
sindical como CUT, CTB, CTE e Intersindical. Na oportunidade, o 
novo presidente disse ainda estar preparado e firme para os cons-
tantes embates em defesa da educação com qualidade social. 

Poucos meses após a posse, a direção do Sindicato APEOC li-
derou uma greve dos professores da Rede Estadual que durou 60 
dias. Uma das principais pautas do movimento era a melhoria na 
remuneração do magistério, à época, a quinta pior do país. A luta 
foi intensa e muitas reivindicações foram acatadas pelo Governo, 
gerando conquistas para toda a categoria. 

Uma das principais conquistas foi o aumento progressivo do 
percentual mínimo do Fundeb destinado ao pagamento dos pro-
fessores, que passou de 60%, em 2010, para mais de 80% em 2015! 
A ampliação do comprometimento do Fundeb na valorização do 
Magistério gerou uma série de ganhos remuneratórios que foram 
sendo implementados ao longo dos anos, a partir da luta e da orga-

Uma conquista importante que perpassou todos esses anos foi o 
ganho no valor do auxílio-alimentação, com a ampliação do teto 
de referência para a concessão do benefício. 
1.  O Auxílio-Alimentação era para quem ganhava um salário mínimo;
2.  O Sindicato APEOC, na luta e negociação com o governador 
Lúcio Alcântara conquistou, para todos os servidores, o aumento 
do teto de referência para concessão do benefício para R$ 2.000;
3.  Em 2010, no Governo de Cid Gomes, o Sindicato APEOC 
garantiu, com muita luta, a elevação do valor do auxílio-
alimentação de R$ 6,00 para R$ 10,00. Foi conquistado também 
o aumento do teto para R$ 4.000, beneficiando todos os 
servidores públicos estaduais;
4.  Em 2015, outra vitória dos trabalhadores. O Sindicato APEOC 
conseguiu a atualização do teto, que passou para R$ 4.751,84. 
Além do aumento no valor do auxílio, que subiu para R$ 11,87;
5.  Nossa meta é a UNIVERSALIZAÇÃO do benefício, 
com concessão para todos os  servidores da Educação, 
independentemente  da remuneração.  Além disso, 
reivindicamos também o aumento do valor do auxílio-
alimentação para efetivos e temporários.

Um Ciclo de Conquistas
nização dos profissionais da Educação, por meio do Sindicato APE-
OC. Em razão dessa conquista, também foi possível regularizar os 
processos de progressão horizontal, com o pagamento retroativo 
do benefício a todos os professores contemplados, com impactos 
expressivos na remuneração dos servidores. Nas páginas seguintes, 
temos um panorama das lutas e vitórias dos profissionais da Educa-
ção, resultado das estratégias adotadas pelo Sindicato APEOC.
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LINHA DO TEMPO      conquistas >> 

63,5% do Fundeb 
para pagamento de 

professores(as). O ano 
termina com maior 

aplicação dos recursos do 
Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento 
da Educação Básica 
e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. 
A Lei N° 15.064 determinou 

que 80% dos recursos do 
Fundeb fossem aplicados 
com a remuneração dos 

profissionais do Magistério

 Direção do Sindicato 
APEOC em reunião 

com o então governador 
Cid Gomes para 

discutir o pagamento 
das progressões de 2009 

e 2010, além do Piso 
Salarial do Magistério

Pagamento das 
progressões 

horizontais de 
2009 e 2010

Ganho de 7,5% para 
os profissionais 

efetivos e 
temporários 

do Magistério, 
extensivo aos 
aposentados e 

pensionistas (Lei N° 
15.064)

- Conquista da Lei N° 
15.064: Aumento da 

regência de professores com 
Mestrado (de 10% para 

20%) e com Doutorado (de 
10% para 40%)

Valorização dos 
professores de 

contrato temporário. 
Foi assegurado o 

pagamento do piso 
para os graduandos 
e a equiparação da 
remuneração dos 

graduados ao valor do 
vencimento do professor 

efetivo em início de 
carreira, acrescido ao 
percentual relativo à 

gratificação da regência 
de classe (Lei N° 14.954)

2011
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77% do Fundeb 
para pagamento 

de professores(as). 
Em 2012, após 
muita pressão e 
negociação do 

Sindicato APEOC, 
o Governo do 

Estado ampliou 
ainda mais o 
investimento 

mínimo do Fundo 
para remuneração 
dos profissionais 

do Magistério 

 Sindicato 
APEOC reforça 
a luta em defesa 

da política 
de cotas para 
ingresso de 

estudantes em 
universidades 

públicas

Criação da Parcela 
Variável de 

Redistribuição – PVR 
para graduados, 

especialistas, mestres 
e doutores. A 

gratificação foi um 
artifício de valorização 

do magistério, 
principalmente para os 
docentes em início da 
carreira. No caso dos 
Graduados, o salário 
inicial aumentou de 
R$ 1.681,11 para R$ 

2.351,11. 

Para os Especialistas, 
o salto foi de R$ 
2.483,76 para R$ 

2.783, 86. Já para os 
Mestres, o reajuste 
na remuneração 
inicial saiu de R$ 
2.293,46 para R$ 

2.543,46. E para os 
Doutores, o saltou 
foi de R$ 4.448,02 
para R$ 4.648,02 
(Lei N° 15.243)

Início da 
Implantação 

do 1/3 da carga 
horária para 

planejamento. 
Na primeira 
etapa, houve 

uma redução da 
carga horária de 
interação com 

os estudantes de 
32 para 30 aulas/

semana

Pagamento da 
integralização do 

1/3 de planejamento. 
Com o aumento 
do percentual do 

Fundeb para 77%, 
os professores 
receberam um 

bônus financeiro 
compensatório pelas 

aulas ministradas 
em sala acima de 1/3 

do planejamento

2012

Criação da Comissão 
Paritária de 

Negociação APEOC 
e Seduc. Esta 

comissão tem como 
objetivo acompanhar 

a aplicação da lei 
que cria a PVR e 

determina o aumento 
do investimento dos 
recursos do Fundeb 
para pagamento dos 
professores (Lei N° 

15.243)
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O “raspa tacho”, como 
carinhosamente resolveu-se 
denominar o Abono Geral, 
foi uma sobra dos recursos 
do Fundeb de 2012 que o 

Sindicato APEOC negociou 
para ser dividido entre todos 
os professores e professoras 
(efetivos e temporários) que 

estiveram em efetivo exercício 
em atividades no âmbito 

da Seduc. O valor inicial do 
Abono era de R$ 36 milhões 

e depois de uma intensa 
negociação do Sindicato 
APEOC, atingiu os R$ 41 

milhões

80% do Fundeb 
para pagamento 

dos(as) 
professores(as)

Implantação 
efetiva do 1/3 para 
planejamento. A 
carga horária de 
interação com os 

estudantes diminuiu 
de 30 para 27 aulas/

semana, como já 
previa a Lei do 

Piso Nacional do 
Magistério

A Lei N° 15.451 garante 
a publicação anual de 
edital com vagas para 
ampliação definitiva 
de carga horária. O 
benefício atende aos 

profissionais da Educação 
que ingressaram na rede 
a partir de 31/12/2013. 
A legislação também 

simplificou o processo da 
ampliação temporária, 

que não precisou 
ser assinado pelo 

Governador, somente 
pelos secretários da 

Educação

Gratificação do Núcleo 
Gestor. A Lei N° 15.326 

garantiu a universalização 
da Gratificação de 

Diretor de Escola para 
gratificação DNS-3. Já 
os Coordenadores e 

Secretários passaram a 
receber as gratificações 

DAS-1 e DAS-2, 
respectivamente

Reunião da Comissão 
Técnica formada pelo 
Sindicato APEOC e 

Secretaria da Educação 
do Estado. Em pauta, 

a reivindicação da 
categoria para que o 

Estado amplie para 80% 
o comprometimento do 
Fundeb para pagamento 

e valorização do 
Magistério

LINHA DO TEMPO      conquistas >> 

2013
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2014

Pagamento das 
Progressões 
Horizontais 

de 2011, 2012 
e 2013. Foram 

beneficiados 3.885 
profissionais, com 
uma repercussão 
financeira total 

em torno de R$ 11 
milhões

Reajuste da PVR. A Lei 
N° 15.576 garantiu o 

aumento da PVR para 
professores efetivos 
e temporários, com 

maior impacto para os 
Especialistas (gratificação 

passou de R$ 300 para 
R$ 450). A nova lei 
também garantiu a 

prorrogação da vigência 
da Parcela Variável de 
Redistribuição (PVR) 

até dezembro de 2020 (o 
prazo inicial terminava 
em dezembro de 2014)

Pagamento 
da 

Progressão 
Horizontal 

de 2014

Aprovada a Lei 
N° 15.575 que 

regulamenta o 1/3 
da carga horária 
para atividades 

extraclasse/
planejamento. À 

época, o Ceará era 
um dos oito estados 

brasileiros que 
havia implantado a 
nova carga horária, 

fruto da luta do 
Sindicato APEOC

Sindicato 
APEOC ganha 

as ruas em 
defesa dos 

direitos dos 
profissionais 
da Educação 

no Dia do 
Trabalhador, em 
ato realizado em 

Fortaleza

A Lei N° 15.567 assegurou 
o pagamento do extraclasse 

para cerca de 8.000 
professores afastados 
para aposentadoria e 

mais 10.000 professores 
que foram prejudicados 
pela perda de cargo ou 

carga horária na época do 
Governo Tasso Jereissati. 
A legislação permitiu que 

esses profissionais pudessem 
regularizar sua situação 

funcional de modo a não 
sofrer prejuízos em suas 

aposentadorias. Anualmente, 
centenas de processos são 

executados por meio da ação 
do Departamento Jurídico do 

Sindicato APEOC

A Lei N° 15.582 garantiu 
aos servidores do Grupo 
Ocupacional ADO da 

Secretaria da Educação do 
Estado do Ceará, lotados 

na sede da Seduc, nas 
Superintendências das Escolas 
Estaduais de Fortaleza ou nas 
Coordenadorias Regionais 

de Desenvolvimento da 
Educação, com jornada de 40h 

semanais, o recebimento de 
uma gratificação denominada 

Parcela Nominalmente 
Identificável – PNI, no valor 

de R$ 617,12, com reajuste na 
mesma data, e pelo mesmo 
índice da Revisão Geral dos 

Servidores Públicos
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Piso na Carreira. Pela primeira vez 
foi aplicado o percentual de aumento 

do Piso Nacional do Magistério ao 
vencimento-base dos professores 
efetivos (ativos e aposentados) e 

temporários. Em 2015, o reajuste foi 
de 13,01%. O percentual foi mais que 
o dobro do índice aplicado na Revisão 

Geral dos Servidores Estaduais no 
período (6,45%) e a inflação de 2014 

(6,41%), com garantia de o pagamento 
ser retroativo

Pagamento 
da Progressão 
Horizontal de 

2015

Direção do Sindicato 
APEOC se reúne com 

governador Camilo 
Santana e secretários 
para cobrar aplicação 

da Lei do Piso, 
auxílio-alimentação 

para professores 
temporários e correção 
da tabela vencimental 
dos funcionários da 

Educação

Auxílio-alimentação para 
professores temporários. Com 
a aprovação da Lei N° 15.779, 
o Sindicato APEOC lutou e 

conseguiu o auxílio-alimentação 
para os professores contratados 

por tempo determinado nos 
mesmos termos do benefício 

concedido aos professores 
efetivos. Esta foi uma conquista 
histórica de toda a categoria, por 

meio da luta e negociação do 
Sindicato APEOC

Aprovação da Lei da 
Descompressão: “Nova 
Carreira”. Após um ano 

de discussão com a 
categoria e negociação 

com o Governo do Estado 
do Ceará, o Sindicato 

APEOC comemorou a 
aprovação e publicação da 

Lei que instituiu a Nova 
Carreira do Magistério do 

Ceará. 

LINHA DO TEMPO      conquistas >> 

2015
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2016

341 professores 
reclassificados 
do concurso 
de 2013 são 
nomeados

Garantida 
ampliação 

definitiva de 
carga horária 

para 67 
professores

Publicação 
dos atos de 

promoção por 
titulação: 142 
professores 

contemplados

Concessão 
do Prêmio 

Aprender pra 
Valer: 384 
professores

Estabilidade 
para 21 

professores, e 
promoção por 
titulação para 
17 professores

Aumento de 
50% na PVR 

dos graduados, 
e gratificação 
de 5% para 

supervisores e 
orientadores

Reajuste de 5% 
na remuneração 
dos professores 

temporários 

Progressão por 
antiguidade, por 

desempenho 
e promoção 

do grupo 
ADO e ANS: 
59 servidores 
contemplados

Publicação 
de novos atos 
de promoção 
e progressão: 
76 professores 
contemplados 

Sindicato 
APEOC 

participa de 
ato público 
no Centro 

de Fortaleza 
para protestar 

contra a 
PEC 55, que 
congela os 

investimentos 
em Educação 

e Saúde, 
proposta pelo 

governo de 
Michel Temer

Publicação  
da portaria 

da Promoção 
Especial para 
Especialistas 

com mais de 5 
anos no Nível I

Reajuste de 5% 
na Regência 

de Classe 
para todos os 
profissionais 

do Magistério 
efetivos e 

aposentados

Regulamen-
tação da 

Lei da Nova 
Carreira

Pagamento das 
progressões 

horizontais de 
2015: 2.300 
professores 

contemplados

Pagamento da 
gratificação de 
desempenho 

dos professores 
das escolas 

profissionais: 
3.542 professores 

contemplados
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O projeto de lei da Nova Carreira foi aprovado, por unanimi-
dade, pela Assembleia Legislativa no dia 03 de dezembro 
de 2015. A mensagem foi publicada na edição do Diário 
Oficial do Estado de 11 de dezembro do mesmo ano, em 
forma da Lei n° 15.901. Além de promover a descompres-

são (o fim do embarreiramento entre as classes), a lei incentivou 
o crescimento remuneratório dos graduados, especialistas, mes-
tres e doutores, o que significa valorização da carreira, tornan-
do-a mais atraente para ingresso e permanência. A conquista foi 
resultado de um longo e difícil processo de pressão e negociação 
do Sindicato APEOC junto ao Governo do Estado.

Participação da categoria
A luta durou todo o ano de 2015, quando foram realizadas 16 
Plenárias Regionais. Os encontros contaram com a participação 
direta da categoria de todas as regiões do estado (Veja na página 
23). Além de definir a pauta de reivindicações do ano, as plená-
rias também serviram para discutir e apontar os princípios do 
projeto que resultaria na Lei da Descompressão.

De números para letras
Com a Nova Carreira, as diversas referências passam a ser iden-
tificadas por letras (A a T) e não mais por números (1 a 18). 
Além disso, houve um acréscimo de mais dois níveis. Para en-
tender melhor, é só conferir o quadro a seguir.

A  Nova Carreira  do 
Magistério do Ceará

Progressão anual, interstício de 5%, promoção por titulação
Foram mantidas conquistas importantes da carreira antiga, 
a exemplo da promoção anual sem titulação e o interstício de 
5% entre uma referência e outra. Na promoção por titulação, 
a categoria também teve importante avanço. O prazo para im-
plantação do benefício é de 90 dias, sendo retroativo à data do 
protocolo do requerimento.

NÍVEL ATUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NOVO NÍVEL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

17

Promoção Especial
Os professores embarreirados há mais de 5 anos na referência I (an-
tiga referência 12 ou 24) tiveram progressão especial em outubro de 
2016. Isso significa que 100% dos aptos, da referida referência, as-
cenderam para o nível seguinte sem necessidade de avaliação, com 
ganho remuneratório de 5% no vencimento-base e repercussão nas 
gratificações. Está garantida a promoção para 60% dos aptos para 
os demais professores. Tiveram direito à promoção os docentes que 
se encontravam em efetivo exercício e atenderam, até o dia 1º de se-
tembro de 2015, ao requisito do cumprimento do interstício de 1.825 
(um mil, oitocentos e vinte e cinco) dias no nível 12/24, última re-
ferência do Professor Especializado. A promoção foi implantada na 
folha de outubro de 2016 com pagamento em 1° de novembro do 
mesmo ano, com o devido retroativo a 31 de agosto de 2016.

A Nova Carreira vai permitir um ganho real e diferenciado aos 
profissionais do Magistério do Ceará para além do que já foi conquis-
tado até o momento. A repercussão financeira será mais evidente a 
médio e longo prazos, com substancial impacto na aposentadoria. 
Além da ampliação do número de níveis, a Nova Carreira concede 
um aumento expressivo na remuneração dos docentes tanto no iní-
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REMUNERAÇÃO INICIAL - REDE ESTADUAL (CEARÁ) -  40h (r$)

Ano/ 
referência

temporário graduado especialista mestre doutor
aulas  
em sala

2011 1.284,61 1.461,51 2.159,31 2.624,66 3.038,37 32

2016 2.421,17 3.084,72 3.732,74 4.639,08 6.122,14 27

CRESCIMENTO 89,3% 111,1% 72,9% 76,7% 101.5% -

Inflação acumuldada (inpc) no período de jan/2011 a ago/2016 foi de 49,14%.

Maria do Socorro  Costa Rodrigues
Coordenadora de Multimeios na Escola Michelson Nobre da 
Silva (Fortaleza) e especialista em Gestão Escolar desde 2006

FALA, PROFESSORA >>

Olha, foi uma conquista muito importante. O 
Sindicato APEOC se preocupou muito com a carreira. 

Eu acho que ninguém tinha se preocupado tanto 
assim com isso. Eu estou há mais de cinco anos 
“embarreirada”. E pra mim foi um sucesso, uma 

vitória muito grande mesmo. Eu sou muito grata. A 
Nova Carreira me incentivou a ficar. Não pretendo 

me aposentar agora. Foi algo muito valioso. A gente 
nunca saía de um  nível para outro. Então essa carreira 

veio só para valorizar e melhorar nossa vida”.

cio quanto no final de cada classe, dando a possibilidade de um salto 
ainda maior por meio das promoções por titulação. 

Se compararmos a tabela de vencimentos de 2016 com a de 2011, 
o avanço na remuneração dos profissionais do Magistério foi muito 
expressivo. E isso só foi possível graças à luta dos trabalhadores orga-
nizados pelo Sindicato APEOC. O número total de horas em intera-
ção com os estudantes diminuiu de 32 para 27 horas, com a garantia 
de um 1/3 da carga horária para atividades extraclasses, principal-
mente para o planejamento. E nesse mesmo período, a remunera-
ção aumentou sempre acima da inflação, o que comprova ganho real 
para todas as classes. Veja o quadro:

REMUNERAÇÃO FINAL - REDE ESTADUAL (CEARÁ) -  40h (r$)

Ano/ referência temporário graduado especialista mestre doutor
aulas  em 
sala

2011 1.284,61 2.056,49 2.499,67 2.893,68 3.349,47 32

2016 2.431,17 6.832,16 7.261,21 7.506,26 8.614,47 27

CRESCIMENTO 89,3% 332% 290% 259% 257% -
Inflação acumuldada (inpc) no período de jan/2011 a ago/2016 foi de 49,14%.

Se avaliarmos os ganhos conquistados por cada classe, poderemos 
perceber o quanto foi importante a “quebra” das barreiras e a possibili-
dade de evolução ao longo da carreira até o último nível. Se comparar-
mos as tabelas de 2011 e 2016, essa visão fica ainda mais clara.

Graduado
Boa parte dos professores do Ceará que ingressa na Rede Estadual 
de Ensino tem o título de Graduado. Com a Nova Carreira, esses 
servidores vão dar o primeiro passo na trajetória profissional do 
Magistério com uma remuneração bem mais vantajosa que antiga-
mente.  Se levarmos em conta o salário inicial e final dos graduados 
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todas as comparações. 
Em 2011, por exemplo, a variação da remuneração entre o primei-

ro e o último nível da carreira do graduado era de apenas 41%. Isso 
acontecia porque o servidor só evoluía oito níveis e ficava embarrei-
rado se não fizesse um curso de Especialização. Em 2016, com a des-
compressão, a diferença entre a remuneração do primeiro nível e a do 
último é de 121%, com expressivo aumento nos valores tanto do co-
meço quanto do fim da carreira. Se compararmos a remuneração ini-
cial e final entre 2011 e 2016, essa evolução é ainda maior. A derrubada 
das barreiras entre as classes vai permitir que o professor graduado se 
aposente (aos valores atuais) com um salário de R$ 6.832,16. 

 GRADUADO – 40h (R$)
INÍCIO FIM CRESCIMENTO.

2011 1.461,51 2.056,49 41%

2016 3.084,72 6.832,16 121%

CRESCIMENTO 111% 332%

Marcevânia BarboSa  de Souza
Professora de português e espanhol da Escola Maria do Carmo 
Bezerra (Acarape) e da Escola Dr. Brunilo Jacó (Redenção). 
Ingressou na Rede Estadual em 2016 (turma dos reclassificados do 
concurso de 2013)

FALA, PROFESSORA >>

O que me atraiu no Estado foi a estrutura, o apoio 
pedagógico. Eu era efetiva no município e tinha uma 
vida muita sacrificada. Eu vejo agora no Estado a 
possibilidade de crescimento que não tem em outros 
lugares. Estou longe de casa, mas sinceramente tô 
feliz. A Nova Carreira é muito boa. Vamos ter muitos 
ganhos a médio e longo prazo devido à promoção 
por titulação e sem titulação. Realmente é positivo 
pelo fato de os professores progredirem até o fim da 
carreira ao evoluir em todos os níveis. Mesmo assim 
tenho interesse em continuar estudando. Penso em 
fazer mestrado e doutorado”.

ESPECIALISTA
Os professores especialistas formam o maior grupo de docentes 
da rede estadual do Ceará. Para eles, a Nova Carreira vai possibi-
litar um salto ainda mais expressivo. Além de melhorar a remu-
neração inicial, o salário no fim da jornada de trabalho será quase 
300% maior do que o praticado em 2011, por exemplo. 

Além da valorização conquistada com muita luta, os especia-
listas embarreirados há mais de cinco anos no nível 12/24, agora 
nível I na nova tabela, tiveram uma promoção especial para o 
nível J sem necessidade de avaliação. Ao todo, 3.484 professores 
foram contemplados, num investimento superior a R$ 8 milhões. 

  ESPECIALISTA – 40h (R$)

INÍCIO FIM CRESCIMENTO
2011 2.159,31 2.499,67 16%

2016 3.732,74 7.261,21 95%
CRESCIMENTO 73% 290%
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Doutor
Atualmente, poucos professores da Rede Estadual do Ceará se 
lançaram num desafio como este, mas, aos poucos, essa realidade 
está mudando. E para garantir que mais docentes se tornem dou-
tores e permaneçam em sala de aula, contribuindo para o forta-
lecimento do Ensino Médio público, o Sindicato APEOC lutou 
para tornar a carreira desses servidores mais atrativa. A remune-
ração inicial do doutor que tem 40h de trabalho é superior a seis 
mil reais. O salário final é de quase nove mil reais. Um incentivo e 
tanto para que esses profissionais se mantenham na rede estadu-
al, fazendo a diferença no aprendizado dos estudantes. 

MESTRE – 40h (R$)
INÍCIO FIM CRESCIMENTO

2011 2.624,66 2.893,68 10,25%
2016 4.639,08 7.506,26 62%

CRESCIMENTO 77% 259%

DOUTOR – 40h (R$)
INÍCIO FIM CRESCIMENTO

2011 3.038,37 3.349,80 10,25%
2016 6.122,14 8.614,47 40,71

CRESCIMENTO 100% 257%

Mestre
É cada vez maior o número de professores da Rede Estadual do 
Ceará que investem na formação em nível de Mestrado. Além de 
melhorar a qualidade do trabalho em sala de aula, esses servido-
res também serão contemplados com uma carreira mais vantajo-
sa do ponto de vista financeiro. O salário inicial após a descom-
pressão, de acordo com a Tabela de 2016, é de R$ 4.639,08. Já o 
final atinge, a valores atuais, R$ 7.506,26. Se compararmos essa 
remuneração com a de 2011, o ganho é de 259%! Sem as bar-
reiras, os mestres poderão evoluir mais níveis e acumular mais 
reajustes com as promoções sem titulação. 

Raimundo Alves de Araújo 
Professor de História da Escola Auton Aragão (Ipu) e 

doutorando em História Cultural - URCA/UFF.

FALA, PROFESSOR >>

Há 13 anos como efetivo no Estado, o que me atraiu 
foi a possibilidade de continuar me qualificando. 

A Nova Carreira surge como um grande incentivo 
para manter as melhores mentes no ensino público. 
As pessoas se desiludiam com a vida do magistério 

porque a carreira não era atraente. Agora essa situação 
se inverteu. Tenho amigos doutores que, assim como 

eu, também não pretendem abandonar o Ensino 
Médio pelo ensino superior”.
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N
ão é de hoje que a Carreira do Magistério do Ceará é uma 
das mais atrativas. Especialmente na região Nordeste, o 
nosso estado vem se tornando um excelente mercado de 
trabalho para os profissionais da Educação. As lutas dos 
últimos cinco anos sob a liderança do Sindicato APEOC 

proporcionaram a conquistas de muitos direitos aos servidores, 
com impacto na melhoria da remuneração. 

Prova disso é a procura de professores de outros estados pelos con-
cursos da Secretaria da Educação do Ceará. No último certame, reali-
zado em 2013, foram aprovados 139 candidatos residentes, até então, 
em outros estados brasileiros. Desse total, mais da metade é do Piauí. 
Pernambuco vem em segundo lugar com 16,5%. (Veja o mapa)

Christian Clay Matos
Professor de Artes da Escola de Ensino Médio Doutor Júlio de 
Carvalho (Viçosa do Ceará). Natural do Piauí, Christian foi aprovado 
no concurso para professor da Rede Estadual do Ceará em 2013

FALA, PROFESSOR >>

Eu queria dar um salto na carreira de professor. 
Além das vagas, o salário aqui (CE) também estava 
atrativo, pois em comparação ao Piauí é mais 
vantajoso no Ceará. Então resolvi fazer o concurso 
e vir pra cá. A Nova Carreira agora é ótima. A 
possibilidade de mudança de nível, o crescimento 
horizontal, tudo isso foi uma conquista no meio de 
um cenário delicado. O concurso já era interessante 
e, com a Nova Carreira, agora só tende a melhorar 
cada vez mais”. 

Carreira mais  
atrativa   do Nordeste

MAPA - Número de Candidatos de outros estados 
aprovados no concurso da Seduc/2013

CE

PE - 23

RN - 17

MA - 1

PB - 15

AL - 1

PI - 76

SE – 1

BA – 4
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O Sindicato APEOC lutou, e conquistou, para toda a categoria do 
magistério do estado do Ceará, uma carreira bem mais atrativa. Os 
ganhos comparados a outros estados do Nordeste são surpreendentes. 

O salário final do professor com Graduação no Ceará é o 
melhor da Região. Já a remuneração dos especialistas e mestres 
fica em segundo lugar entre as outras carreiras do Nordeste. Se a 
comparação for entre os salários dos docentes com Doutorado, o 
Ceará parte na frente com a melhor remuneração inicial. Ficando 
em segundo lugar, no final da carreira. 

Em números absolutos, alguns estados como a Bahia e o Mara-
nhão apresentam remunerações maiores em algumas classes. Mas se 
observarmos a progressão nessas carreiras, o Ceará continua ofere-
cendo mais vantagens. Na Bahia, por exemplo, o professor só evolui 
na carreira a cada dois anos. E apenas 10% do total de docentes po-
dem progredir. E lá, só existem onze níveis de salário. Já no Mara-
nhão, a evolução ocorre de quatro em quatro anos, e somente em 
sete níveis salariais. No Ceará, há progressão todos os anos para 60% 
do quadro do magistério e a carreira apresenta 20 níveis salariais. 

Podemos concluir então que os dois estados (Bahia e Mara-
nhão), com maiores salários em termos gerais, não apresentam 
melhores condições quando analisamos a carreira, assim como 
ocorre com oo Estado do Ceará. 

TABELA DE REMUNERAÇÃO DE 2016 – 40H (R$)

GRADUADO ESPECIALISTA MESTRE DOUTOR

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INCIAL FINAL INICIAL FINAL

CEARÁ 3.084,72 6.832,16 3.732,74 7.261,21 4.639,08 7.506,26 6.122,14 8.614,47

MARANHÃO 4.985,44 6.680,96 5.352,02 7.172,21 5.474,21 7.335,96 5.596,40 7.499,70

BAHIA 2.970,18 6.621,66 3.484,71 7.879,80 4.160,70 9.376,92 4.951,32 11.158,53

ALAGOAS 2.837,47 4.200,30 2.978,63 4.409,95 3.128,20 4.630,80 4.630,80 4.630,80

RIO GRANDE DO NORTE 2.684,86 4.165,12 2.876,65 4.462,63 3.260,20 5.057,64 4.410,85 6.842,69

PIAUÍ 2.634,65 2.817,22 2.927,82 3.136,72 3.263,30 3.661,86 3.967,46 4.975,92

PERNAMBUCO 1.917,78 3.237,27 2.167,09 3.658,11 2.470,48 4.170,25 2.481,06 4.795,79

PARAÍBA 2.442,18 3.174,82 2.775,20 3.607,76 3.630,56 4.064,75 3.496,75 4.545,76

RANKING DO CEARÁ 2° 1° 2° 2° 2° 2° 1° 2°

 progressão funcional

ESTADO
PERÍODO 

(ANO)
PERCENTUAL  
ENTRE NÍVEIS

NÍVEIS DE  
CARREIRA

LIMITE DE QUADRO A 
PROGREDIR

CE 1 5% 20 60%

ba 2 7% 11 até10%

al 3 6% 4 sem limites

PE 1 2% 16 30%

PI 3 2,3% 4 sem limites

MA 4 5% 7 sem limites

RN 1 5% 10 sem limites

pb 3 5% 7 sem limites

Comparação com outros Estados

Obs: Dados sobre Sergipe não foram disponibilizados.
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1. Plenária em Brejo Santo // 2. Plenária em Jaguaribe // 3. Plenária em Fortaleza // 4. Plenária no Cariri // 5.  

Plenária em Aracati // 6. Plenária em Quixadá // 7. Plenária em Crateús.

1

6

3

2

7

4 5

PLENÁRIAS  REGIONAIS >> 

Obs: Dados sobre Sergipe não foram disponibilizados.
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REMUNERAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO - 
2016 COM PVR / FUNDEB - 40H (r$) 

QUALIFICAÇÃO Remuneração (Piso Mag. MEC)

Graduando 2.135,64

Graduado REMUNERAÇÃO
VALOR PVR 

FUNDEB
Total

 Licenciatura Plena 2.331,17 100,00      2.431,17 

 Bacharelado 2.331,17 100,00      2.431,17 

ANEXOS      TABELAS >> 
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TABELA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO  
(MAG) DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ 2016 - 20h (R$) 

Ref.
Vencim. 

Base

GRADUADOS ESPECIALISTAS MESTRES DOUTORES

Regência (15%) PVR TOTAL Regência (20%) PVR TOTAL Regência (25%) PVR TOTAL Regência (45%) TOTAL

A 1.175,53 176,33 190,50 1.542,36 - - - - - - - -

B 1.234,31 185,15 153,00 1.572,45 - - - - - - - -

C 1.296,02 194,40 115,50 1.605,93 - - - - - - - -

D 1.360,82 204,12 78,00 1.642,95 - - - - - - - -

E 1.428,86 214,33 40,50 1.683,69 - - - - - - - -

F 1.500,31 225,05 - 1.725,35 300,06 66,00 1.866,37 - - - - -

G 1.575,32 236,30 - 1.811,62 315,06 66,00 1.956,39 - - - - -

H 1.654,09 248,11 - 1.902,20 330,82 66,00 2.050,91 - - - - -

I 1.736,79 260,52 - 1.997,31 347,36 66,00 2.150,15 - - - - -

J 1.823,63 273,54 - 2.097,18 364,73 66,00 2.254,36 455,91 40,00 2.319,54 - -

K 1.914,81 287,22 - 2.202,04 382,96 66,00 2.363,78 478,70 40,00 2.433,52 - -

L 2.010,56 301,58 - 2.312,14 402,11 66,00 2.478,67 502,64 40,00 2.553,19 - -

M 2.111,08 316,66 - 2.427,75 422,22 66,00 2.599,30 527,77 40,00 2.678,85 949,99 3.061,07 

N 2.216,64 332,50 - 2.549,13 443,33 66,00 2.725,96 554,16 40,00 2.810,80 997,49 3.214,12 

O 2.327,47 349,12 - 2.676,59 465,49 66,00 2.858,96 581,87 40,00 2.949,34 1.047,36 3.374,83 

P 2.443,84 366,58 - 2.810,42 488,77 66,00 2.998,61 610,96 40,00 3.094,80 1.099,73 3.543,57 

Q 2.566,03 384,91 - 2.950,94 513,21 66,00 3.145,24 641,51 40,00 3.247,54 1.154,72 3.720,75 

R 2.694,34 404,15 - 3.098,49 538,87 66,00 3.299,20 673,58 40,00 3.407,92 1.212,45 3.906,79 

S 2.829,05 424,36 - 3.253,41 565,81 66,00 3.460,86 707,26 40,00 3.576,32 1.273,07 4.102,13 

T 2.970,51 445,58 - 3.416,08 594,10 66,00 3.630,61 742,63 40,00 3.753,13 1.336,73 4.307,23 
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TABELA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO  
(MAG) DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ 2016 - 40h (R$)

Ref.      
Vencim. 

Base

GRADUADOS ESPECIALISTAS MESTRES DOUTORES

Regência (15%) PVR TOTAL Regência (20%) PVR TOTAL Regência (25%) PVR TOTAL Regência (45%) TOTAL

A 2.351,06 352,66 381,00 3.084,72 - - - - - - - -

B 2.468,61 370,29 306,00 3.144,90 - - - - - - - -

C 2.592,04 388,81 231,00 3.211,85 - - - - - - - -

D 2.721,65 408,25 156,00 3.285,89 - - - - - - - -

E 2.857,73 428,66 81,00 3.367,39 - - - - - - - -

F 3.000,61 450,09 - 3.450,71 600,12 132,00 3.732,74 - - - - -

G 3.150,65 472,60 - 3.623,24 630,13 132,00 3.912,77 - - - - -

H 3.308,18 496,23 - 3.804,40 661,64 132,00 4.101,81 - - - - -

I 3.473,59 521,04 - 3.994,62 694,72 132,00 4.300,30 - - - - -

J 3.647,27 547,09 - 4.194,36 729,45 132,00 4.508,72 911,82 80,00 4.639,08 - -

K 3.829,63 574,44 - 4.404,07 765,93 132,00 4.727,55 957,41 80,00 4.867,04 - -

L 4.021,11 603,17 - 4.624,28 804,22 132,00 4.957,33 1.005,28 80,00 5.106,39 - -

M 4.222,17 633,32 - 4.855,49 844,43 132,00 5.198,60 1.055,54 80,00 5.357,71 1.899,97 6.122,14 

N 4.433,27 664,99 - 5.098,27 886,65 132,00 5.451,93 1.108,32 80,00 5.621,59 1.994,97 6.428,25 

O 4.654,94 698,24 - 5.353,18 930,99 132,00 5.717,93 1.163,73 80,00 5.898,67 2.094,72 6.749,66 

P 4.887,68 733,15 - 5.620,84 977,54 132,00 5.997,22 1.221,92 80,00 6.189,61 2.199,46 7.087,14 

Q 5.132,07 769,81 - 5.901,88 1.026,41 132,00 6.290,48 1.283,02 80,00 6.495,09 2.309,43 7.441,50 

R 5.388,67 808,30 - 6.196,97 1.077,73 132,00 6.598,41 1.347,17 80,00 6.815,84 2.424,90 7.813,58 

S 5.658,11 848,72 - 6.506,82 1.131,62 132,00 6.921,73 1.414,53 80,00 7.152,63 2.546,15 8.204,25 

T 5.941,01 891,15 - 6.832,16 1.188,20 132,00 7.261,21 1.485,25 80,00 7.506,26 2.673,46 8.614,47 

ANEXOS      TABELAS >> 



27

No
va

 C
ar

re
ir

a 
    

Um
a 

Co
nq

ui
st

a 
do

s T
ra

ba
lh

ad
or

es
 d

a 
Ed

uc
aç

ão
 d

o 
Ce

ar
á

TABELA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO  
(MAG) DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ 2016 - 60h (R$)

Ref.
Vencim. 

Base

GRADUADOS ESPECIALISTAS MESTRES DOUTORES

Regência (15%) PVR TOTAL Regência (20%) PVR TOTAL Regência (25%) PVR TOTAL Regência (45%) TOTAL

A 3.526,59 528,99 571,50 4.627,08 - - - - - - - -

B 3.702,92 555,44 459,00 4.717,36 - - - - - - - -

C 3.888,07 583,21 346,50 4.817,78 - - - - - - - -

D 4.082,47 612,37 234,00 4.928,84 - - - - - - - -

E 4.286,59 642,99 121,50 5.051,08 - - - - - - - -

F 4.500,92 675,14 - 5.176,06 900,18 198,00 5.599,11 - - - - -

G 4.725,97 708,90 - 5.434,86 945,19 198,00 5.869,16 - - - - -

H 4.962,27 744,34 - 5.706,61 992,45 198,00 6.152,72 - - - - -

I 5.210,38 781,56 - 5.991,94 1.042,08 198,00 6.450,46 - - - - -

J 5.470,90 820,63 - 6.291,53 1.094,18 198,00 6.763,08 1.367,72 120,00 6.958,62 - -

K 5.744,44 861,67 - 6.606,11 1.148,89 198,00 7.091,33 1.436,11 120,00 7.300,55 - -

L 6.031,67 904,75 - 6.936,42 1.206,33 198,00 7.436,00 1.507,92 120,00 7.659,58 - -

M 6.333,25 949,99 - 7.283,24 1.266,65 198,00 7.797,90 1.583,31 120,00 8.036,56 2.849,96 9.183,21 

N 6.649,91 997,49 - 7.647,40 1.329,98 198,00 8.177,89 1.662,48 120,00 8.432,39 2.992,46 9.642,37 

O 6.982,41 1.047,36 - 8.029,77 1.396,48 198,00 8.576,89 1.745,60 120,00 8.848,01 3.142,08 10.124,49 

P 7.331,53 1.099,73 - 8.431,26 1.466,31 198,00 8.995,83 1.832,88 120,00 9.284,41 3.299,19 10.630,71 

Q 7.698,10 1.154,72 - 8.852,82 1.539,62 198,00 9.435,72 1.924,53 120,00 9.742,63 3.464,15 11.162,25 

R 8.083,01 1.212,45 - 9.295,46 1.616,60 198,00 9.897,61 2.020,75 120,00 10.223,76 3.637,35 11.720,36 

S 8.487,16 1.273,07 - 9.760,23 1.697,43 198,00 10.382,59 2.121,79 120,00 10.728,95 3.819,22 12.306,38 

T 8.911,52 1.336,73 - 10.248,24 1.782,30 198,00 10.891,82 2.227,88 120,00 11.259,40 4.010,18 12.921,70 
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