
PROJETO DE LEI Nº   
 (Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

 
Reestrutura a Carreira Magistério Público do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

 
A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA: 

 
TÍTULO I 

DA CARREIRA 
 

Art. 1º A Carreira Magistério Público do Distrito Federal fica reestruturada na forma desta Lei. 
Parágrafo único. O quantitativo de cargos da carreira de que trata o caput serão distribuídos 
conforme estabelece o Anexo I desta Lei. 

 
CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 
Seção I 

Dos Conceitos Básicos 
 
Art. 2º Para efeitos desta Lei considera-se: 
I - cargo: o conjunto de atribuições e de responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que 
devem ser cometidas ao servidor; 
II - carreira: o conjunto de cargos de natureza semelhante, distribuídos de acordo com a sua 
responsabilidade e a sua complexidade; 
III- professor de educação básica: o titular de cargo da Carreira Magistério Público do Distrito 
Federal com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; 
IV - pedagogo - orientador educacional: o titular de cargo da Carreira Magistério Público do 
Distrito Federal com atribuições que abrangem as funções de orientação educacional; 
V- atividades pedagógicas: atividades desenvolvidas por servidor da Carreira Magistério Público do 
Distrito Federal em docência na educação básica e/ou na formação continuada no âmbito da SEDF, 
direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação 
educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, laboratórios e salas de leitura; 
VI- área de atuação: a área da Educação Básica em que o servidor desenvolve suas atividades; 
VII- qualificação profissional: o aprimoramento do servidor com vistas à formação continuada e ao 
desenvolvimento na carreira; 
VIII- progressão funcional: a evolução, horizontal e vertical do servidor integrante da Carreira 
Magistério Público do Distrito Federal; 
IX- coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação 
continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade 
de regência de classe; 
X- habilitação: a qualificação em área de formação específica em graduação, especialização, 
mestrado e doutorado;  
XI - padrão: a posição do servidor na escala de progressão vertical; 
XII - etapa: a posição do servidor na escala de progressão horizontal; 
XIII- progressão vertical: a passagem do padrão em que se encontra o servidor para os 
subsequentes, considerando-se o tempo de serviço na Carreira Magistério Público do Distrito 
Federal ou a formação continuada;  
XIV- progressão horizontal: a passagem da etapa em que se encontra o servidor para as 
subsequentes, considerando-se as alterações na sua habilitação;  



XV- carga horária especial: a ampliação da carga horária do servidor de 20 (vinte) para 40 
(quarenta) horas semanais;  
XVI- vencimento básico inicial: percepção pecuniária equivalente ao primeiro padrão da Carreira 
Magistério Público do Distrito Federal, conforme a carga horária e habilitação do servidor; 
XVII- remuneração: valor mensal recebido pelo servidor, na forma estabelecida pela Lei 
Complementar n.º 840, de 23 de dezembro de 2011. 
 

Seção II 
Da Estrutura 

 
Art. 3º A Carreira Magistério Público do Distrito Federal é composta pelos seguintes cargos: 
I - Professor de Educação Básica; 
II - Pedagogo - Orientador Educacional. 
§1º As atribuições dos cargos de que tratam os incisos I e II deste artigo serão definidas em ato 
conjunto da Secretaria de Estado de Administração Pública e da Secretaria de Estado de Educação. 
§2º Os cargos de Professor de Educação Básica e de Pedagogo - Orientador Educacional se 
organizam em padrões, etapas e vencimentos, de acordo com a tabela definida nos Anexos II, III, 
IV, V, VI e VII desta Lei, observados os regimes de trabalho, habilitação do servidor e as datas de 
vigência nelas especificadas. 
 
 

Seção III 
Do Ingresso, da Habilitação e da Lotação 

 
Art. 4º O ingresso na Carreira Magistério Público do Distrito Federal dar-se-á, exclusivamente, por 
concurso público de provas e títulos, no padrão inicial da etapa III, atendidos os seguintes requisitos 
de escolaridade: 
I - Professor de Educação Básica: habilitação específica, obtida em curso superior com licenciatura 
plena ou bacharelado com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, nas 
seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, 
Educação Infantil, 1º, 2º e 3º segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e 
Educação Profissional;  
II - Pedagogo - Orientador Educacional: formação em curso superior em Pedagogia, desde que 
habilitado ou pós-graduado em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos 
iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1º, 2º e 3º segmentos 
da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional.  
§1º Desde que habilitado e de seu interesse, o Professor de Educação Básica poderá atuar em área 
distinta daquela de sua habilitação inicial, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade 
da Administração.  
§2º O disposto no parágrafo anterior deverá ser observado quando da regulamentação prevista no 
§2º do art. 10 desta Lei.  
§3º Os servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal terão lotação na Coordenação 
Regional de Ensino e exercício nas unidades escolares a ela subordinadas, nas instituições 
conveniadas da rede pública de ensino do Distrito Federal, bem como nas unidades da estrutura 
administrativa e pedagógica da Secretaria de Estado de Educação.  
§4º A mudança de lotação e de exercício dos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito 
Federal, mediante remanejamento, será realizada anualmente, conforme norma específica, 
estabelecida e regulamentada pela Secretaria de Estado de Educação. 
 

Seção IV 



Do Posicionamento na Carreira 
 
Art. 5º Para o posicionamento na Carreira de que trata esta Lei considera-se tempo de efetivo 
exercício, apurado em dias, o exercido:  
I - na Carreira Magistério Público do Distrito Federal; 
II - em qualquer dos Poderes do Distrito Federal, na condição de requisitado ou cedido, desde que 
concomitantemente ocupante de cargo efetivo da Carreira Magistério Público do Distrito Federal; 
III - no Magistério Público da União, dos Estados e dos Municípios, quando averbado, o qual 
somente será computado após quatro anos de efetivo exercício na Carreira Magistério Público do 
Distrito Federal.  
§ 1º Quando ocorrer o atendimento do requisito previsto no inciso III, o tempo de serviço será 
computado na razão de um dia de efetivo serviço prestado no órgão anterior para cada dia 
trabalhado na Carreira Magistério Público do Distrito Federal. 
§ 2º O tempo de serviço de que trata o inciso III que exceder a quatro anos será computado na 
carreira a cada seis meses, observada a razão prevista no parágrafo anterior. 
§ 3º Para efeito do disposto no caput, são considerados como efetivo exercício os afastamentos 
previstos no art. 165 da Lei Complementar n.º 840, de 23 de dezembro de 2011.  
 
Art. 6° Os atuais integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal ficam posicionados 
na tabela de escalonamento vertical de que trata o Anexo II no mesmo padrão em que se encontrar 
na data da publicação desta Lei.  
 
Art. 7º Os atuais integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal ficam posicionados 
nas tabelas de escalonamento horizontal de que trata o Anexo II, conforme a seguir: 
I - Etapa I - Professor de Educação Básica com formação em nível médio - curso normal; 
II - Etapa II - Professor de Educação Básica com formação em nível superior - licenciatura curta; 
III - Etapa III - Professor de Educação Básica com formação em nível superior - licenciatura plena e 
Pedagogo-Orientador Educacional; 
IV - Etapa IV - Professor de Educação Básica e Pedagogo-Orientador Educacional, com 
especialização; 
V - Etapa V - Professor de Educação Básica e Pedagogo-Orientador Educacional, com mestrado; 
VI - Etapa VI - Professor de Educação Básica e Pedagogo-Orientador Educacional, com doutorado. 
 
Art. 8º Aplica-se o disposto nos artigos 5º e 6º aos servidores remanescentes do quadro 
suplementar, sendo-lhes vedadas as progressões vertical e horizontal.  
 

Seção V 
Da Carga Horária 

 
Art. 9º A carga horária de trabalho do servidor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal é 
de: 
I - 20 (vinte) horas semanais em um turno; 
II - 40 (quarenta) horas semanais em dois turnos. 
§ 1º A carga horária semanal de trabalho do servidor da Carreira Magistério Público do Distrito 
Federal deverá ser expressa no Termo de Posse do cargo efetivo, assinado pelo servidor e por 
representante da Secretaria de Estado de Educação, observada a conveniência da Administração, 
bem como a dotação orçamentária. 
§ 2º Fica admitida a redução da carga horária semanal de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas, 
mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação. 



§ 3º Fica admitida a ampliação da carga horária semanal de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas, 
mediante solicitação do servidor, desde que existam carências definitivas e disponibilidade 
orçamentária. 
§ 4º Na ampliação da carga horária semanal de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas, observada a 
necessidade da Secretaria de Estado de Educação e a disponibilidade orçamentária, será dada 
prioridade aos servidores com maior tempo em regência de classe. 
§ 5º O servidor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, após o vigésimo ano em 
regência de classe, fará jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de 20% 
(vinte por cento), a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. 
§ 6º  A complementação da carga horária de que trata o § 5º dar-se-á em atividades de coordenação 
pedagógica e formação continuada.  
§ 7º  O professor deverá solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5º no prazo mínimo de 
60 (sessenta) dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o 
semestre seguinte, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação. 
 
Art. 10 Fica assegurado ao Professor de Educação Básica, em regência de classe nas unidades 
escolares, os seguintes percentuais mínimos de coordenação pedagógica:  
I - 33% (trinta e três por cento) para regime de trabalho de 20 horas semanais; 
II - 37,5% (trinta e sete e meio por cento) para regime de trabalho de 40 horas semanais. 
§ 1º O Professor de Educação Básica submetido ao regime de 40 horas semanais, em dois turnos de 
20 horas, terá para cada turno o disposto no inciso I. 
§ 2º A distribuição da carga horária, bem como a sua alteração, o turno de trabalho e a coordenação 
pedagógica serão objeto de regulamentação pela Secretaria de Estado de Educação, devendo o 
período de coordenação pedagógica ser dedicado a atividades de qualificação, formação continuada 
e de planejamento pedagógico. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

 
Seção I 

Da Qualificação Profissional 
 
Art. 11 A Secretaria de Estado de Educação implementará para os servidores em estágio probatório 
Curso de Integração à Carreira Magistério Público do Distrito Federal e programas de 
acompanhamento e avaliação. 
 
Art. 12 Aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal em exercício serão 
proporcionados programas de formação continuada, sem prejuízo das atividades pedagógicas, com 
o objetivo de reelaborar os saberes iniciais da formação docente e de fomentar práticas educativas 
para a melhoria da qualidade do ensino, mediante regulamentação própria. 
§ 1º Os programas de formação continuada serão oferecidos, com base em levantamento prévio das 
necessidades e prioridades da Secretaria de Estado de Educação, pela Escola de Aperfeiçoamento 
dos Profissionais da Educação do Distrito Federal - EAPE, por entidade de classe ou instituição 
externa, preferencialmente pública, aprovado em processo de credenciamento, devendo ser 
realizados no horário de trabalho do servidor. 
§ 2º O processo de credenciamento, definições de cursos, diretrizes e demandas de que trata o 
parágrafo anterior ficará a cargo da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do 
Distrito Federal - EAPE.  



§ 3º Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% (um por cento) dos 
servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação 
continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a 
remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação da Secretaria de 
Estado de Educação.  
 
Art. 13. Constituirão incentivos profissionais a serem regulamentados pela Secretaria de Estado de 
Educação as produções técnico-científicas e culturais dos servidores da Carreira Magistério Público 
do Distrito Federal, desde que voltadas para a melhoria da qualidade do ensino e a valorização do 
magistério.  
§ 1º Os servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal terão apoio para publicar os 
trabalhos de conteúdo técnico-pedagógico objeto de pesquisa ou produção acadêmica.  
§ 2º O disposto no caput deverá ser regulamentado em até 180 dias da publicação desta Lei. 
 

 
Seção II 

Da Progressão 
 
Art. 14 A progressão do servidor na Carreira Magistério Público do Distrito Federal dar-se-á de 
forma vertical e horizontal. 
§ 1º A progressão vertical ocorrerá de 2 (duas) formas:  
I - por tempo de serviço, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no inciso I do art. 15 
desta Lei; 
II - por formação continuada, mediante requerimento do servidor.  
§ 2º A progressão horizontal deverá ser requerida pelo servidor, mediante apresentação de diploma 
de graduação, certificado ou título de especialização, mestrado ou doutorado, cuja vigência dar-se-à 
a partir do 1º dia do mês subsequente ao mês solicitado, observados os requisitos contidos no art. 16 
desta Lei. 
§3º Para a progressão vertical por formação continuada, o servidor poderá apresentar o título de 
especialização, mestrado ou doutorado, já apresentado para a progressão horizontal, desde que 
cursado durante o interstício referente àquela progressão.  
 
Art. 15 São requisitos essenciais para a concessão da progressão vertical:  
I - Por tempo de serviço:  

a) encontrar-se em efetivo exercício;  
b) cumprir o interstício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício no mesmo 

padrão.  
II - Por formação continuada: 

a) encontrar-se em efetivo exercício;  
  b) cumprir, a cada cinco anos de efetivo exercício, o disposto no inciso II do § 1º do art. 14 desta      
Lei, acompanhado de certificado de cursos na área de atuação, totalizando carga horária de 180 
(cento e oitenta) horas-aulas, conforme regulamentação da Secretaria de Estado de Educação. 
§1º Para fins no disposto neste artigo serão considerados os interstícios em curso na data de 
publicação desta Lei.  
§2º Cumpridos os requisitos previstos nos incisos I e II deste artigo e, mediante requerimento do 
servidor, haverá progressão vertical por tempo de serviço e por formação continuada 
concomitantemente.  
 



Art. 16. Para a progressão horizontal, prevista nas tabelas de que trata o Anexo II desta Lei, os 
servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal deverão atender, concomitantemente, 
aos seguintes requisitos:  
I - solicitar a progressão mediante requerimento; 
II - encontrar-se em efetivo exercício;  
III - apresentar diploma ou título correspondente à habilitação requerida, de instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.  
 
 

CAPÍTULO III 
DA REMUNERAÇÃO 

 
Seção I 

Dos Vencimentos 
 
Art. 17 Os vencimentos dos cargos de Professor de Educação Básica e de Pedagogo - Orientador 
Educacional da Carreira Magistério Público do Distrito Federal serão compostos das seguintes 
parcelas: 
§1º Vencimento Básico, na forma dos Anexos II, III, IV, V, VI e VII desta Lei, observados os 
regimes de trabalho, habilitação do servidor e as datas de vigência nelas especificadas. 
§2º Gratificação de Regência de Classe - GARC, criada pela Lei nº 202/1992, é modificada e passa 
a chamar-se Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, calculada no percentual de 30% 
(trinta por cento) do vencimento básico do padrão/etapa em que o servidor estiver posicionado, 
observadas as condições de que trata o art. 18 desta Lei. 
§3º Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, criada pela Lei nº 654/1994, passa a ser 
calculada no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I da etapa em 
que o servidor estiver posicionado. 
§4º Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE, criada pela Lei nº 540/1993, passa a ser  
calculada no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I da etapa em 
que o servidor estiver posicionado. 
§5º Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR, criada pela Lei nº 66/1989, passa a ser 
calculada no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I da etapa em 
que o servidor estiver posicionado. 
§6º Gratificação de Atividade de Suporte Educacional - GASE, criada pela Lei nº 3.318/2004, 
calculada no percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento básico do padrão/etapa em que o 
servidor estiver posicionado. 
§7º Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no Magistério - TIDEM  
criada pela Lei nº 356/1992, é modificada e passa a denominar-se Gratificação de Tempo Integral – 
GTI, calculada sobre o vencimento básico do padrão/etapa em que o servidor estiver posicionado, 
tem seu percentual alterado na forma que segue: 

a) 30% (trinta por cento) a partir de 1º de março de 2013; 
b) 15% (quinze por cento) a partir de 1º de setembro de 2013; 
c) fica extinta a partir de 1º de março de 2014. 

§8º Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado - 
GADEED, criada pela Lei nº 4.075/2007, passa a ser calculada no percentual de 15% (quinze por 
cento) do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor estiver posicionado. 
§9º Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade - 
GADERL, criada pela Lei nº 3.347/2004, passa a denominar-se Gratificação de Atividade de 
Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade - GADERL, passa ser 



calculada no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I da etapa em 
que o servidor estiver posicionado. 
§ 10 Os servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal deixam de perceber a parcela 
individual fixa de que trata a Lei nº 3.172/2003 e a parcela complementar prevista no artigo 30, da 
Lei 4.075/2007, a partir de 1º de março de 2013. 
 
 

Seção II 
Das Condições de Percepção das Gratificações  

 
Art. 18 Farão jus ao recebimento da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, os 
Professores de Educação Básica: 
I - que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica e/ 
ou na formação continuada no âmbito da Secretaria de Estado de Educação e de coordenação 
pedagógica local; 
II - ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares 
da rede pública de ensino do Distrito Federal; 
III - em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou 
parceiras formalmente constituídas conforme norma específica, estabelecida e regulamentada pela 
Secretaria de Estado de Educação; 
IV - atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; 
V - atuantes em salas de leitura; 
VI - atuantes como coordenadores de estágio; 
VII - atuantes como apoio pedagógico; 
VIII - afastados nos termos do § 3º do art. 12 desta Lei, na forma a ser regulamentada pela 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal;  
IX - afastados para o exercício de mandato classista. 
 
Art. 19 Farão jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, os Professores de Educação 
Básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas 
unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou 
parceiras formalmente constituídas. 
 
Art. 20 Farão jus à Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE, os ocupantes da Carreira 
Magistério Público do Distrito Federal:  
I - que atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de 
risco e vulnerabilidade, em exercício nas unidades especializadas da rede pública de ensino do 
Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas; 
II - o professor regente em exercício nas unidades escolares de ensino regular que atue nas 
modalidades especializadas de atendimento em Classes Especiais, Salas de Recurso e de Apoio à 
Aprendizagem e nas Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem; 
III - que atendam adolescentes e adultos com restrição e privação de liberdade nos núcleos de 
ensino das unidades de internação do Sistema Sócio Educativo ou das unidades prisionais do 
Sistema Penitenciário do Distrito Federal, na Escola do Parque da Cidade - PROEM e na Escola dos 
Meninos e Meninas do Parque. 
Parágrafo único. O disposto nos incisos II e III deste artigo não se aplica ao professor regente de 
classes regulares que atendam alunos com necessidades especiais de forma inclusiva. 
 
Art. 21 Farão jus à Gratificação de Atividade em Zona Rural - GARZ os servidores da Carreira 
Magistério Público do Distrito Federal, que estejam em efetivo exercício em unidades escolares 



situadas na zona rural do Distrito Federal, conforme disposto no Plano de Ordenamento Territorial - 
PDOT vigente. 
 
Art. 22 Farão jus à Gratificação de Atividade de Suporte Educacional - GASE os ocupantes do 
cargo de Pedagogo - Orientador Educacional: 
I - que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades nas unidades escolares da rede 
pública do Distrito Federal e/ou de formação continuada no âmbito da Secretaria de Estado de 
Educação; 
II - ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares 
da rede pública de ensino do Distrito Federal; 
III - em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou 
parceiras formalmente constituídas, estabelecida e regulamentada pela Secretaria de Estado de 
Educação; 
IV - afastados nos termos do § 3º do art. 11 desta Lei, na forma a ser regulamentada pela Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal;  
V - afastados para o exercício de mandato classista. 
  
Art. 23 Farão jus à Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino 
Diferenciado - GADEED os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal que 
estejam em efetivo exercício nos Estabelecimentos de Ensino Diferenciado.  
Parágrafo único. São considerados Estabelecimentos de Ensino Diferenciado, para efeito desta Lei, 
a Escola do Parque da Cidade - PROEM e a Escola dos Meninos e Meninas do Parque. 
 
Art. 24 Farão jus à Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e 
Privação de Liberdade - GADERL os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal 
que estejam em efetivo exercício nos Estabelecimentos de Restrição e Privação de Liberdade. 
§ 1° São considerados Estabelecimentos de Restrição e Privação de Liberdade, para efeito desta Lei, 
os núcleos de ensino das unidades de internação do Sistema Socioeducativo e de internação estrita 
das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.    
 § 2° O número de vagas para exercício de Professores de Educação Básica nas unidades do Sistema 
Penitenciário do Distrito Federal fica limitado a 60 (sessenta), sendo permitida a ampliação, caso 
seja devidamente comprovado o aumento da demanda.  
 
Art. 25 A Gratificação de Tempo Integral - GTI será concedida aos servidores da Carreira 
Magistério Público do Distrito Federal submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, 
em um ou dois cargos dessa Carreira, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de 
Estado de Educação, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. 
§ 1° A incorporação da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no 
Magistério - TIDEM, quando da publicação desta Lei, será absorvida na mesma proporção 
estabelecida no § 7º do art. 17 desta Lei. 
§ 2° A extinção da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no 
Magistério - TIDEM e a criação da Gratificação de Tempo Integral - GTI não resultará em redução 
da remuneração. 
 
Art. 26 As gratificações estabelecidas nos artigos 18 a 25 desta Lei poderão ser percebidas 
cumulativamente, desde que observadas às condições para a concessão e estão sujeitas ao desconto 
previdenciário.  
 



Art. 27 Os Professores de Educação Básica readaptados fazem jus a todas as gratificações 
percebidas na data do afastamento que resultar a readaptação desde que atendidas as condições 
necessárias ao seu recebimento, exceto a Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR. 
 
Art. 28 Os Pedagogos - Orientadores Educacionais readaptados fazem jus a todas as gratificações 
percebidas na data do afastamento que resultar a readaptação desde que atendidas as condições 
necessárias ao seu recebimento, exceto a Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR. 
 
Art. 29 Fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os artigos 18 a 25 desta Lei os 
servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal que se afastarem nos casos previstos 
em lei, especialmente no art. 165 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. 
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput a alínea “a” do inciso V. 
 
Art. 30 As gratificações definidas nos artigos 18 a 24 desta Lei serão incorporadas na razão de 1/25 
(um, vinte e cinco avos) por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, quando se der a 
aposentadoria do servidor. 
§1° O disposto no caput deste artigo aplica-se aos aposentados e aos beneficiários de pensão, 
concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições ali destacadas.  
 
Art. 31 As gratificações definidas nos artigos 18 a 24 desta Lei serão incorporadas na razão de 1/25 
(um, vinte e cinco avos) por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da 
Carreira Magistério Público do Distrito Federal que deixar de desempenhar as atividades previstas 
nos artigos 18 e 24. 
  

Seção III 
Das Férias e Recessos 

 
Art. 32 O período de férias do servidor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal é de 30 
(trinta) dias anuais, nos termos da legislação específica. 
§ 1º Os Professores de Educação Básica em regência de classe, os readaptados, os coordenadores 
pedagógicos locais e os Pedagogos - Orientadores Educacionais em exercício nas unidades 
escolares, na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação - EAPE e  nas instituições 
conveniadas gozarão férias e recessos escolares coletivamente, na forma estabelecida pelo 
calendário escolar elaborado pela Secretaria de Estado de Educação. 
§ 2º Fica assegurado aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal em exercício 
nas instituições conveniadas o disposto no § 1º, caso haja coincidência do calendário escolar da 
instituição conveniada.  
§ 3º Os demais servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal gozarão férias de 
acordo com a conveniência da Secretaria de Estado de Educação. 
 
Art. 33 Os servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal em exercício nas unidades 
administrativas e pedagógicas dos níveis intermediário e central da Secretaria de Estado de 
Educação terão recesso de 5 (cinco) dias corridos, a serem gozados entre o primeiro e segundo 
semestre letivo.  
 
Art. 34 Os servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal em exercício nas unidades 
escolares e na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação - EAPE terão recessos de 
15 (quinze) dias corridos, a serem gozados entre o primeiro e o segundo semestre letivo, e de 7 
(sete) dias corridos, a serem gozados entre o segundo semestre letivo e o primeiro semestre letivo 
do ano subsequente.  



§ 1º Fica assegurado aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal em atividade 
de regência de classe nas instituições conveniadas o disposto no caput deste artigo.  
§ 2º Para atender ao interesse público e assegurar o cumprimento de 200 (duzentos) dias letivos, o 
número de dias de recesso escolar poderá ser alterado por ato fundamentado do Secretário de 
Estado de Educação do Distrito Federal. 
  
Art. 35 Na hipótese do servidor encontrar-se de licença médica ou licença maternidade na data de 
início das férias coletivas, essas serão usufruídas imediatamente após o término da licença. 
 

 
Seção IV 

Da Cessão 
 
Art. 36. A cessão de servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal para a 
Administração Direta ou Indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e 
Municípios dar-se-á exclusivamente para: 
I - função de magistério; 
II - ocupar cargos em comissão de nível hierárquico igual ou superior a DFG-14 ou DFA-14. 
Parágrafo único. O quantitativo de servidores cedidos fica limitado a 1% (um por cento) do total de 
vagas previstas no Anexo I desta Lei. 
 
 

TÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 37 Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a parcela 
relativa à Complementação Salarial Temporária, prevista no artigo 25, da Lei 4.075, de 28 de 
dezembro de 2007, recebida pelo servidor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal em 28 
de fevereiro de 2013. 
 
Art. 38 Fica absorvida a parcela complementar, prevista no artigo 30, da Lei 4.075, de 28 de 
dezembro de 2007, recebida pelo servidor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal em 28 
de fevereiro de 2013. 
 
Art. 39 Nenhuma redução de remuneração ou de proventos poderá resultar da aplicação do 
conjunto de normas estabelecido nos termos desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente 
obtida, a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores 
públicos distritais. 
Parágrafo único. Ficam garantidas as VPNI e a parcela de aperfeiçoamento existentes na data de 
publicação desta Lei. 
 
Art. 40 Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos servidores aposentados e aos 
beneficiários de pensão.  
 
Art. 41 Os servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal não sofrerão redução nos 
seus vencimentos com a aplicação desta Lei. 
 



Art. 42 Mesa paritária constituída por representantes da Secretaria de Estado de Educação e do 
Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO DF deverá propor regulamentação desta 
Lei, no que couber, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação. 
 
Art. 43 O servidor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal reger-se-á pela Lei 
Complementar n° 840, de 23 de dezembro de 2011, com suas alterações e legislações 
complementares recepcionadas e promulgadas pelo Governo do Distrito Federal; pelas normas 
emanadas do Poder Executivo do Distrito Federal; pelas normas específicas que regem a Educação 
Básica; pelas normas internas da Secretaria de Estado de Educação e pelo disposto nesta Lei. 
 
Art. 44 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de recursos consignados ao 
Distrito Federal. 
 
Art. 45 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de 
março de 2013 e datas que nela especifica. 
 
Art. 46 Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis nos 3.621/2005, 3.743/2006 e 
4.075/2007. 
 
 
 

AGNELO QUEIROZ 
 



 
 
 
 

ANEXO I  
QUANTITATIVO DE CARGOS DA CARREIRA 

 MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 
(Artigo 1º) 

CARGOS QUANTIDADE 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 30.014 

PEDAGOGO - ORIENTADOR EDUCACIONAL 1.200 

TOTAL 31.214 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
TABELA DE VENCIMENTO DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL DO DISTRITRO FEDERAL 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO‐ORIENTADOR EDUCACIONAL 
VIGÊNCIA: 1º DE MARÇO DE 2013 

ETAPA I  ETAPA II  ETAPA III  ETAPA IV  ETAPA V  ETAPA VI 
FORMAÇÃO:       

ENSINO MÉDIO CURSO 
NORMAL 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA CURTA 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA PLENA 

FORMAÇÃO: 
ESPECIALIZAÇÃO  

FORMAÇÃO: 
MESTRADO 

FORMAÇÃO: 
DOUTORADO 

PADRÃO 

20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS   40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS 
25      1.720,05     3.440,11        1.959,56       3.919,11       2.177,28       4.354,57       2.286,15        4.572,30       2.395,01       4.790,02       2.503,88       5.007,75  
24      1.686,51     3.373,03        1.921,34       3.842,69       2.134,83       4.269,65       2.241,57        4.483,14       2.348,31       4.696,62       2.455,05       4.910,10  
23      1.653,63     3.307,25        1.883,88       3.767,76       2.093,20       4.186,40       2.197,86        4.395,72       2.302,52       4.605,04       2.407,18       4.814,36  
22      1.621,38     3.242,76        1.847,14       3.694,28       2.052,38       4.104,76       2.155,00        4.310,00       2.257,62       4.515,24       2.360,24       4.720,48  
21      1.589,76     3.179,53        1.811,12       3.622,25       2.012,36       4.024,72       2.112,98        4.225,95       2.213,60       4.427,19       2.314,21       4.628,43  
20      1.558,76     3.117,53        1.775,81       3.551,61       1.973,12       3.946,24       2.071,77        4.143,55       2.170,43       4.340,86       2.269,09       4.538,17  
19      1.528,37     3.056,73        1.741,18       3.482,36       1.934,64       3.869,28       2.031,37        4.062,75       2.128,11       4.256,21       2.224,84       4.449,68  
18      1.498,56     2.997,13        1.707,23       3.414,45       1.896,92       3.793,83       1.991,76        3.983,53       2.086,61       4.173,22       2.181,45       4.362,91  
17      1.469,34     2.938,68        1.673,93       3.347,87       1.859,93       3.719,85       1.952,92        3.905,85       2.045,92       4.091,84       2.138,92       4.277,83  
16      1.440,69     2.881,38        1.641,29       3.282,58       1.823,66       3.647,32       1.914,84        3.829,68       2.006,02       4.012,05       2.097,21       4.194,41  
15      1.412,60     2.825,19        1.609,29       3.218,57       1.788,10       3.576,19       1.877,50        3.755,00       1.966,91       3.933,81       2.056,31       4.112,62  
14      1.385,05     2.770,10        1.577,91       3.155,81       1.753,23       3.506,46       1.840,89        3.681,78       1.928,55       3.857,10       2.016,21       4.032,43  
13      1.358,04     2.716,08        1.547,14       3.094,27       1.719,04       3.438,08       1.804,99        3.609,99       1.890,95       3.781,89       1.976,90       3.953,79  
12      1.331,56     2.663,12        1.516,97       3.033,94       1.685,52       3.371,04       1.769,80        3.539,59       1.854,07       3.708,14       1.938,35       3.876,70  
11      1.305,60     2.611,19        1.487,39       2.974,77       1.652,65       3.305,30       1.735,28        3.470,57       1.817,92       3.635,83       1.900,55       3.801,10  
10      1.280,14     2.560,27        1.458,38       2.916,77       1.620,43       3.240,85       1.701,45        3.402,89       1.782,47       3.564,94       1.863,49       3.726,98  
9      1.255,17     2.510,35        1.429,94       2.859,89       1.588,83       3.177,65       1.668,27        3.336,54       1.747,71       3.495,42       1.827,15       3.654,30  
8      1.230,70     2.461,40        1.402,06       2.804,12       1.557,85       3.115,69       1.635,74        3.271,47       1.713,63       3.427,26       1.791,52       3.583,04  
7      1.206,70     2.413,40        1.374,72       2.749,44       1.527,47       3.054,93       1.603,84        3.207,68       1.680,21       3.360,43       1.756,59       3.513,17  
6      1.183,17     2.366,34        1.347,91       2.695,83       1.497,68       2.995,36       1.572,57        3.145,13       1.647,45       3.294,90       1.722,33       3.444,67  
5      1.160,10     2.320,19        1.321,63       2.643,26       1.468,48       2.936,95       1.541,90        3.083,80       1.615,32       3.230,65       1.688,75       3.377,50  
4      1.137,47     2.274,95        1.295,86       2.591,71       1.439,84       2.879,68       1.511,83        3.023,67       1.583,83       3.167,65       1.655,82       3.311,64  
3      1.115,29     2.230,59        1.270,59       2.541,18       1.411,76       2.823,53       1.482,35        2.964,71       1.552,94       3.105,88       1.623,53       3.247,06  
2      1.093,55     2.187,09        1.245,81       2.491,62       1.384,24       2.768,47       1.453,45        2.906,89       1.522,66       3.045,32       1.591,87       3.183,74  
1      1.072,22     2.144,44        1.221,52       2.443,04       1.357,24       2.714,48       1.425,10        2.850,21       1.492,97       2.985,93       1.560,83       3.121,66  



 
ANEXO III 

TABELA DE VENCIMENTO DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL DO DISTRITRO FEDERAL 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO‐ORIENTADOR EDUCACIONAL 

VIGÊNCIA: 1º DE SETEMBRO DE 2013 
ETAPA I  ETAPA II  ETAPA III  ETAPA IV  ETAPA V  ETAPA VI 

FORMAÇÃO:       
ENSINO MÉDIO CURSO 

NORMAL 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA CURTA 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA PLENA 

FORMAÇÃO: 
ESPECIALIZAÇÃO  

FORMAÇÃO: 
MESTRADO 

FORMAÇÃO: 
DOUTORADO 

PADRÃO 

20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS   40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS 
25      1.946,35     3.892,71        2.217,36       4.434,73       2.463,74       4.927,48       2.586,93        5.173,85       2.710,11       5.420,23       2.833,30       5.666,60  
24      1.909,37     3.818,75        2.175,24       4.350,47       2.416,93       4.833,86       2.537,77        5.075,55       2.658,62       5.317,24       2.779,47       5.558,93  
23      1.873,09     3.746,19        2.133,91       4.267,81       2.371,01       4.742,01       2.489,56        4.979,11       2.608,11       5.216,21       2.726,66       5.453,31  
22      1.837,51     3.675,01        2.093,36       4.186,72       2.325,96       4.651,91       2.442,25        4.884,51       2.558,55       5.117,11       2.674,85       5.349,70  
21      1.802,59     3.605,19        2.053,59       4.107,18       2.281,76       4.563,53       2.395,85        4.791,70       2.509,94       5.019,88       2.624,03       5.248,06  
20      1.768,34     3.536,69        2.014,57       4.029,14       2.238,41       4.476,82       2.350,33        4.700,66       2.462,25       4.924,50       2.574,17       5.148,34  
19      1.734,75     3.469,49        1.976,29       3.952,59       2.195,88       4.391,76       2.305,67        4.611,35       2.415,47       4.830,94       2.525,26       5.050,53  
18      1.701,79     3.403,57        1.938,74       3.877,49       2.154,16       4.308,32       2.261,87        4.523,73       2.369,57       4.739,15       2.477,28       4.954,57  
17      1.669,45     3.338,90        1.901,91       3.803,81       2.113,23       4.226,46       2.218,89        4.437,78       2.324,55       4.649,11       2.430,21       4.860,43  
16      1.637,73     3.275,46        1.865,77       3.731,54       2.073,08       4.146,16       2.176,73        4.353,46       2.280,39       4.560,77       2.384,04       4.768,08  
15      1.606,62     3.213,23        1.830,32       3.660,64       2.033,69       4.067,38       2.135,37        4.270,75       2.237,06       4.474,12       2.338,74       4.677,49  
14      1.576,09     3.152,18        1.795,54       3.591,09       1.995,05       3.990,10       2.094,80        4.189,60       2.194,55       4.389,11       2.294,31       4.588,61  
13      1.546,14     3.092,29        1.761,43       3.522,86       1.957,14       3.914,29       2.055,00        4.110,00       2.152,86       4.305,72       2.250,72       4.501,43  
12      1.516,77     3.033,53        1.727,96       3.455,92       1.919,96       3.839,92       2.015,96        4.031,91       2.111,95       4.223,91       2.207,95       4.415,90  
11      1.487,95     2.975,90        1.695,13       3.390,26       1.883,48       3.766,96       1.977,65        3.955,31       2.071,83       4.143,65       2.166,00       4.332,00  
10      1.459,68     2.919,35        1.662,92       3.325,85       1.847,69       3.695,39       1.940,08        3.880,16       2.032,46       4.064,92       2.124,85       4.249,69  
9      1.431,94     2.863,89        1.631,33       3.262,66       1.812,59       3.625,17       1.903,22        3.806,43       1.993,85       3.987,69       2.084,47       4.168,95  
8      1.404,74     2.809,47        1.600,33       3.200,67       1.778,15       3.556,30       1.867,05        3.734,11       1.955,96       3.911,92       2.044,87       4.089,74  
7      1.378,05     2.756,09        1.569,93       3.139,85       1.744,36       3.488,73       1.831,58        3.663,16       1.918,80       3.837,60       2.006,02       4.012,03  
6      1.351,86     2.703,73        1.540,10       3.080,20       1.711,22       3.422,44       1.796,78        3.593,56       1.882,34       3.764,68       1.967,90       3.935,81  
5      1.326,18     2.652,36        1.510,84       3.021,67       1.678,71       3.357,41       1.762,64        3.525,28       1.846,58       3.693,15       1.930,51       3.861,03  
4      1.300,98     2.601,96        1.482,13       2.964,26       1.646,81       3.293,62       1.729,15        3.458,30       1.811,49       3.622,98       1.893,83       3.787,67  
3      1.276,26     2.552,52        1.453,97       2.907,94       1.615,52       3.231,04       1.696,30        3.392,60       1.777,07       3.554,15       1.857,85       3.715,70  
2      1.252,01     2.504,03        1.426,34       2.852,69       1.584,83       3.169,65       1.664,07        3.328,14       1.743,31       3.486,62       1.822,55       3.645,10  
1      1.228,23     2.456,45        1.399,24       2.798,49       1.554,72       3.109,43       1.632,45        3.264,90       1.710,19       3.420,37       1.787,92       3.575,85  



 
ANEXO IV 

TABELA DE VENCIMENTO DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL DO DISTRITRO FEDERAL 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO‐ORIENTADOR EDUCACIONAL 

VIGÊNCIA: 1º DE MARÇO DE 2014 
ETAPA I  ETAPA II  ETAPA III  ETAPA IV  ETAPA V  ETAPA VI 

FORMAÇÃO:       
ENSINO MÉDIO CURSO 

NORMAL 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA CURTA 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA PLENA 

FORMAÇÃO: 
ESPECIALIZAÇÃO  

FORMAÇÃO: 
MESTRADO 

FORMAÇÃO: 
DOUTORADO 

PADRÃO 

20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS   40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS 
25      2.240,55     4.481,09        2.552,52       5.105,04       2.836,13       5.672,27       2.977,94        5.955,88       3.119,75       6.239,49       3.261,55       6.523,11  
24      2.197,97     4.395,95        2.504,02       5.008,04       2.782,25       5.564,49       2.921,36        5.842,72       3.060,47       6.120,94       3.199,58       6.399,17  
23      2.156,21     4.312,43        2.456,45       4.912,89       2.729,38       5.458,77       2.865,85        5.731,71       3.002,32       6.004,64       3.138,79       6.277,58  
22      2.115,25     4.230,49        2.409,77       4.819,55       2.677,53       5.355,05       2.811,40        5.622,80       2.945,28       5.890,56       3.079,15       6.158,31  
21      2.075,06     4.150,11        2.363,99       4.727,97       2.626,65       5.253,31       2.757,99        5.515,97       2.889,32       5.778,64       3.020,65       6.041,30  
20      2.035,63     4.071,26        2.319,07       4.638,14       2.576,75       5.153,49       2.705,58        5.411,17       2.834,42       5.668,84       2.963,26       5.926,52  
19      1.996,95     3.993,90        2.275,01       4.550,02       2.527,79       5.055,58       2.654,18        5.308,35       2.780,57       5.561,13       2.906,96       5.813,91  
18      1.959,01     3.918,02        2.231,78       4.463,57       2.479,76       4.959,52       2.603,75        5.207,50       2.727,74       5.455,47       2.851,72       5.703,45  
17      1.921,79     3.843,58        2.189,38       4.378,76       2.432,64       4.865,29       2.554,28        5.108,55       2.675,91       5.351,82       2.797,54       5.595,08  
16      1.885,28     3.770,55        2.147,78       4.295,56       2.386,42       4.772,85       2.505,75        5.011,49       2.625,07       5.250,13       2.744,39       5.488,78  
15      1.849,45     3.698,91        2.106,97       4.213,95       2.341,08       4.682,16       2.458,14        4.916,27       2.575,19       5.150,38       2.692,24       5.384,49  
14      1.814,32     3.628,63        2.066,94       4.133,88       2.296,60       4.593,20       2.411,43        4.822,86       2.526,26       5.052,52       2.641,09       5.282,18  
13      1.779,84     3.559,69        2.027,67       4.055,34       2.252,97       4.505,93       2.365,61        4.731,23       2.478,26       4.956,53       2.590,91       5.181,82  
12      1.746,03     3.492,05        1.989,14       3.978,29       2.210,16       4.420,32       2.320,67        4.641,34       2.431,18       4.862,35       2.541,68       5.083,37  
11      1.712,85     3.425,70        1.951,35       3.902,70       2.168,17       4.336,33       2.276,58        4.553,15       2.384,98       4.769,97       2.493,39       4.986,78  
10      1.680,31     3.360,62        1.914,27       3.828,55       2.126,97       4.253,94       2.233,32        4.466,64       2.339,67       4.679,34       2.446,02       4.892,03  
9      1.648,38     3.296,76        1.877,90       3.755,81       2.086,56       4.173,12       2.190,89        4.381,77       2.295,22       4.590,43       2.399,54       4.799,09  
8      1.617,06     3.234,13        1.842,22       3.684,45       2.046,91       4.093,83       2.149,26        4.298,52       2.251,61       4.503,21       2.353,95       4.707,90  
7      1.586,34     3.172,68        1.807,22       3.614,44       2.008,02       4.016,05       2.108,42        4.216,85       2.208,83       4.417,65       2.309,23       4.618,45  
6      1.556,20     3.112,40        1.772,88       3.545,77       1.969,87       3.939,74       2.068,36        4.136,73       2.166,86       4.333,72       2.265,35       4.530,70  
5      1.526,63     3.053,26        1.739,20       3.478,40       1.932,44       3.864,89       2.029,07        4.058,13       2.125,69       4.251,38       2.222,31       4.444,62  
4      1.497,62     2.995,25        1.706,15       3.412,31       1.895,73       3.791,45       1.990,51        3.981,03       2.085,30       4.170,60       2.180,09       4.360,17  
3      1.469,17     2.938,34        1.673,74       3.347,47       1.859,71       3.719,42       1.952,69        3.905,39       2.045,68       4.091,36       2.138,66       4.277,33  
2      1.441,26     2.882,51        1.641,94       3.283,87       1.824,37       3.648,75       1.915,59        3.831,18       2.006,81       4.013,62       2.098,03       4.196,06  
1      1.413,87     2.827,74        1.610,74       3.221,48       1.789,71       3.579,42       1.879,20        3.758,39       1.968,68       3.937,36       2.058,17       4.116,33  



 
ANEXO V 

TABELA DE VENCIMENTO DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL DO DISTRITRO FEDERAL 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO‐ORIENTADOR EDUCACIONAL 

VIGÊNCIA: 1º DE SETEMBRO DE 2014 
ETAPA I  ETAPA II  ETAPA III  ETAPA IV  ETAPA V  ETAPA VI 

FORMAÇÃO:       
ENSINO MÉDIO CURSO 

NORMAL 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA CURTA 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA PLENA 

FORMAÇÃO: 
ESPECIALIZAÇÃO  

FORMAÇÃO: 
MESTRADO 

FORMAÇÃO: 
DOUTORADO 

PADRÃO 

20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS   40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS 
25      2.285,36     4.570,71        2.603,57       5.207,14       2.892,86       5.785,71       3.037,50        6.075,00       3.182,14       6.364,28       3.326,78       6.653,57  
24      2.243,08     4.486,15        2.555,40       5.110,81       2.839,34       5.678,68       2.981,30        5.962,61       3.123,27       6.246,54       3.265,24       6.530,48  
23      2.201,58     4.403,16        2.508,13       5.016,26       2.786,81       5.573,62       2.926,15        5.852,30       3.065,49       6.130,98       3.204,83       6.409,66  
22      2.160,85     4.321,70        2.461,73       4.923,46       2.735,25       5.470,51       2.872,02        5.744,03       3.008,78       6.017,56       3.145,54       6.291,08  
21      2.120,88     4.241,75        2.416,19       4.832,37       2.684,65       5.369,30       2.818,88        5.637,77       2.953,12       5.906,23       3.087,35       6.174,70  
20      2.081,64     4.163,28        2.371,49       4.742,97       2.634,99       5.269,97       2.766,74        5.533,47       2.898,48       5.796,97       3.030,23       6.060,47  
19      2.043,13     4.086,26        2.327,61       4.655,23       2.586,24       5.172,48       2.715,55        5.431,10       2.844,86       5.689,72       2.974,17       5.948,35  
18      2.005,33     4.010,66        2.284,55       4.569,11       2.538,39       5.076,79       2.665,31        5.330,63       2.792,23       5.584,47       2.919,15       5.838,30  
17      1.968,23     3.936,46        2.242,29       4.484,58       2.491,43       4.982,87       2.616,00        5.232,01       2.740,58       5.481,15       2.865,15       5.730,30  
16      1.931,82     3.863,64        2.200,81       4.401,61       2.445,34       4.890,68       2.567,61        5.135,22       2.689,88       5.379,75       2.812,14       5.624,29  
15      1.896,08     3.792,16        2.160,09       4.320,18       2.400,10       4.800,21       2.520,11        5.040,22       2.640,11       5.280,23       2.760,12       5.520,24  
14      1.861,00     3.722,01        2.120,13       4.240,26       2.355,70       4.711,40       2.473,49        4.946,97       2.591,27       5.182,54       2.709,06       5.418,11  
13      1.826,57     3.653,15        2.080,91       4.161,82       2.312,12       4.624,24       2.427,73        4.855,45       2.543,33       5.086,66       2.658,94       5.317,88  
12      1.792,78     3.585,57        2.042,41       4.084,82       2.269,35       4.538,69       2.382,81        4.765,63       2.496,28       4.992,56       2.609,75       5.219,50  
11      1.759,62     3.519,23        2.004,63       4.009,25       2.227,36       4.454,73       2.338,73        4.677,46       2.450,10       4.900,20       2.561,47       5.122,94  
10      1.727,06     3.454,13        1.967,54       3.935,08       2.186,16       4.372,31       2.295,46        4.590,93       2.404,77       4.809,55       2.514,08       5.028,16  
9      1.695,11     3.390,23        1.931,14       3.862,28       2.145,71       4.291,43       2.253,00        4.506,00       2.360,28       4.720,57       2.467,57       4.935,14  
8      1.663,75     3.327,51        1.895,42       3.790,83       2.106,02       4.212,03       2.211,32        4.422,64       2.316,62       4.633,24       2.421,92       4.843,84  
7      1.632,97     3.265,95        1.860,35       3.720,70       2.067,06       4.134,11       2.170,41        4.340,82       2.273,76       4.547,52       2.377,11       4.754,23  
6      1.602,76     3.205,53        1.825,93       3.651,87       2.028,82       4.057,63       2.130,26        4.260,51       2.231,70       4.463,39       2.333,14       4.666,28  
5      1.573,11     3.146,23        1.792,15       3.584,31       1.991,28       3.982,56       2.090,85        4.181,69       2.190,41       4.380,82       2.289,97       4.579,95  
4      1.544,01     3.088,02        1.759,00       3.518,00       1.954,44       3.908,89       2.052,17        4.104,33       2.149,89       4.299,78       2.247,61       4.495,22  
3      1.515,45     3.030,89        1.726,46       3.452,92       1.918,29       3.836,57       2.014,20        4.028,40       2.110,12       4.220,23       2.206,03       4.412,06  
2      1.487,41     2.974,82        1.694,52       3.389,04       1.882,80       3.765,60       1.976,94        3.953,88       2.071,08       4.142,16       2.165,22       4.330,44  
1      1.459,89     2.919,79        1.663,17       3.326,34       1.847,97       3.695,93       1.940,36        3.880,73       2.032,76       4.065,53       2.125,16       4.250,32  



 
ANEXO VI 

TABELA DE VENCIMENTO DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL DO DISTRITRO FEDERAL 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO‐ORIENTADOR EDUCACIONAL 

VIGÊNCIA: 1º DE MARÇO DE 2015 
ETAPA I  ETAPA II  ETAPA III  ETAPA IV  ETAPA V  ETAPA VI 

FORMAÇÃO:       
ENSINO MÉDIO CURSO 

NORMAL 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA CURTA 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA PLENA 

FORMAÇÃO: 
ESPECIALIZAÇÃO  

FORMAÇÃO: 
MESTRADO 

FORMAÇÃO: 
DOUTORADO 

PADRÃO 

20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS   40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS 
25      2.357,12     4.714,23        2.685,32       5.370,64       2.983,69       5.967,38       3.132,88        6.265,75       3.282,06       6.564,12       3.431,25       6.862,49  
24      2.314,69     4.629,38        2.636,99       5.273,97       2.929,98       5.859,97       3.076,48        6.152,97       3.222,98       6.445,97       3.369,48       6.738,97  
23      2.273,02     4.546,05        2.589,52       5.179,04       2.877,25       5.754,49       3.021,11        6.042,21       3.164,97       6.329,94       3.308,83       6.617,66  
22      2.232,11     4.464,22        2.542,91       5.085,82       2.825,45       5.650,91       2.966,73        5.933,46       3.108,00       6.216,00       3.249,27       6.498,55  
21      2.191,93     4.383,86        2.497,14       4.994,27       2.774,60       5.549,19       2.913,33        5.826,65       3.052,06       6.104,11       3.190,79       6.381,57  
20      2.152,48     4.304,95        2.452,19       4.904,38       2.724,65       5.449,31       2.860,89        5.721,77       2.997,12       5.994,24       3.133,35       6.266,70  
19      2.113,73     4.227,46        2.408,05       4.816,10       2.675,61       5.351,22       2.809,39        5.618,78       2.943,17       5.886,34       3.076,95       6.153,90  
18      2.075,68     4.151,37        2.364,70       4.729,41       2.627,45       5.254,90       2.758,82        5.517,64       2.890,19       5.780,39       3.021,57       6.043,13  
17      2.038,32     4.076,64        2.322,14       4.644,28       2.580,16       5.160,31       2.709,16        5.418,33       2.838,17       5.676,34       2.967,18       5.934,36  
16      2.001,63     4.003,27        2.280,34       4.560,68       2.533,71       5.067,42       2.660,40        5.320,80       2.787,08       5.574,17       2.913,77       5.827,54  
15      1.965,60     3.931,21        2.239,29       4.478,59       2.488,11       4.976,21       2.612,51        5.225,02       2.736,92       5.473,83       2.861,32       5.722,64  
14      1.930,22     3.860,44        2.198,99       4.397,98       2.443,32       4.886,64       2.565,49        5.130,97       2.687,65       5.375,30       2.809,82       5.619,63  
13      1.895,48     3.790,96        2.159,41       4.318,81       2.399,34       4.798,68       2.519,31        5.038,61       2.639,27       5.278,55       2.759,24       5.518,48  
12      1.861,36     3.722,72        2.120,54       4.241,07       2.356,15       4.712,30       2.473,96        4.947,92       2.591,77       5.183,53       2.709,57       5.419,15  
11      1.827,86     3.655,71        2.082,37       4.164,73       2.313,74       4.627,48       2.429,43        4.858,86       2.545,11       5.090,23       2.660,80       5.321,60  
10      1.794,95     3.589,91        2.044,88       4.089,77       2.272,09       4.544,19       2.385,70        4.771,40       2.499,30       4.998,61       2.612,91       5.225,82  
9      1.762,64     3.525,29        2.008,08       4.016,15       2.231,20       4.462,39       2.342,76        4.685,51       2.454,32       4.908,63       2.565,88       5.131,75  
8      1.730,92     3.461,83        1.971,93       3.943,86       2.191,03       4.382,07       2.300,59        4.601,17       2.410,14       4.820,28       2.519,69       5.039,38  
7      1.699,76     3.399,52        1.936,44       3.872,87       2.151,60       4.303,19       2.259,18        4.518,35       2.366,76       4.733,51       2.474,34       4.948,67  
6      1.669,16     3.338,33        1.901,58       3.803,16       2.112,87       4.225,73       2.218,51        4.437,02       2.324,15       4.648,31       2.429,80       4.859,59  
5      1.639,12     3.278,24        1.867,35       3.734,70       2.074,84       4.149,67       2.178,58        4.357,15       2.282,32       4.564,64       2.386,06       4.772,12  
4      1.609,62     3.219,23        1.833,74       3.667,48       2.037,49       4.074,98       2.139,36        4.278,73       2.241,24       4.482,47       2.343,11       4.686,22  
3      1.580,64     3.161,29        1.800,73       3.601,46       2.000,81       4.001,63       2.100,85        4.201,71       2.200,89       4.401,79       2.300,94       4.601,87  
2      1.552,19     3.104,38        1.768,32       3.536,64       1.964,80       3.929,60       2.063,04        4.126,08       2.161,28       4.322,56       2.259,52       4.519,04  
1      1.524,25     3.048,50        1.736,49       3.472,98       1.929,43       3.858,87       2.025,90        4.051,81       2.122,38       4.244,75       2.218,85       4.437,69  



 
ANEXO VII 

TABELA DE VENCIMENTO DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL DO DISTRITRO FEDERAL 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO‐ORIENTADOR EDUCACIONAL 

VIGÊNCIA: 1º DE SETEMBRO DE 2015 
ETAPA I  ETAPA II  ETAPA III  ETAPA IV  ETAPA V  ETAPA VI 

FORMAÇÃO:       
ENSINO MÉDIO CURSO 

NORMAL 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA CURTA 

FORMAÇÃO: 
GRADUAÇÃO ‐ 

LICENCIATURA PLENA 

FORMAÇÃO: 
ESPECIALIZAÇÃO  

FORMAÇÃO: 
MESTRADO 

FORMAÇÃO: 
DOUTORADO 

PADRÃO 

20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS   40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS  20 HORAS  40 HORAS 
25      2.430,89     4.861,79        2.769,37       5.538,75       3.077,08       6.154,16       3.230,93        6.461,87       3.384,79       6.769,58       3.538,64       7.077,29  
24      2.388,35     4.776,71        2.720,91       5.441,82       3.023,23       6.046,46       3.174,39        6.348,79       3.325,56       6.651,11       3.476,72       6.953,43  
23      2.346,56     4.693,11        2.673,29       5.346,59       2.970,33       5.940,65       3.118,84        6.237,68       3.267,36       6.534,72       3.415,87       6.831,75  
22      2.305,49     4.610,98        2.626,51       5.253,02       2.918,34       5.836,69       3.064,26        6.128,52       3.210,18       6.420,36       3.356,10       6.712,19  
21      2.265,15     4.530,29        2.580,55       5.161,09       2.867,27       5.734,55       3.010,64        6.021,27       3.154,00       6.308,00       3.297,36       6.594,73  
20      2.225,51     4.451,01        2.535,39       5.070,77       2.817,10       5.634,19       2.957,95        5.915,90       3.098,81       6.197,61       3.239,66       6.479,32  
19      2.186,56     4.373,12        2.491,02       4.982,03       2.767,80       5.535,59       2.906,19        5.812,37       3.044,58       6.089,15       3.182,97       6.365,93  
18      2.148,29     4.296,59        2.447,42       4.894,85       2.719,36       5.438,72       2.855,33        5.710,66       2.991,30       5.982,59       3.127,26       6.254,53  
17      2.110,70     4.221,40        2.404,59       4.809,19       2.671,77       5.343,54       2.805,36        5.610,72       2.938,95       5.877,90       3.072,54       6.145,08  
16      2.073,76     4.147,53        2.362,51       4.725,03       2.625,02       5.250,03       2.756,27        5.512,53       2.887,52       5.775,04       3.018,77       6.037,54  
15      2.037,47     4.074,94        2.321,17       4.642,34       2.579,08       5.158,16       2.708,03        5.416,06       2.836,99       5.673,97       2.965,94       5.931,88  
14      2.001,82     4.003,63        2.280,55       4.561,10       2.533,94       5.067,89       2.660,64        5.321,28       2.787,34       5.574,68       2.914,04       5.828,07  
13      1.966,78     3.933,57        2.240,64       4.481,28       2.489,60       4.979,20       2.614,08        5.228,16       2.738,56       5.477,12       2.863,04       5.726,08  
12      1.932,37     3.864,73        2.201,43       4.402,86       2.446,03       4.892,06       2.568,33        5.136,67       2.690,64       5.381,27       2.812,94       5.625,87  
11      1.898,55     3.797,10        2.162,90       4.325,81       2.403,23       4.806,45       2.523,39        5.046,78       2.643,55       5.287,10       2.763,71       5.527,42  
10      1.865,32     3.730,65        2.125,05       4.250,11       2.361,17       4.722,34       2.479,23        4.958,46       2.597,29       5.194,57       2.715,35       5.430,69  
9      1.832,68     3.665,36        2.087,86       4.175,73       2.319,85       4.639,70       2.435,84        4.871,68       2.551,83       5.103,67       2.667,83       5.335,65  
8      1.800,61     3.601,22        2.051,33       4.102,65       2.279,25       4.558,50       2.393,21        4.786,43       2.507,18       5.014,36       2.621,14       5.242,28  
7      1.769,10     3.538,20        2.015,43       4.030,86       2.239,37       4.478,73       2.351,33        4.702,67       2.463,30       4.926,60       2.575,27       5.150,54  
6      1.738,14     3.476,28        1.980,16       3.960,32       2.200,18       4.400,35       2.310,19        4.620,37       2.420,19       4.840,39       2.530,20       5.060,41  
5      1.707,72     3.415,44        1.945,51       3.891,01       2.161,67       4.323,35       2.269,76        4.539,51       2.377,84       4.755,68       2.485,92       4.971,85  
4      1.677,84     3.355,67        1.911,46       3.822,92       2.123,84       4.247,69       2.230,04        4.460,07       2.336,23       4.672,46       2.442,42       4.884,84  
3      1.648,47     3.296,95        1.878,01       3.756,02       2.086,68       4.173,35       2.191,01        4.382,02       2.295,34       4.590,69       2.399,68       4.799,36  
2      1.619,63     3.239,25        1.845,14       3.690,29       2.050,16       4.100,32       2.152,67        4.305,34       2.255,18       4.510,35       2.357,68       4.715,37  
1      1.591,28     3.182,57        1.812,85       3.625,71       2.014,28       4.028,56       2.115,00        4.229,99       2.215,71       4.431,42       2.316,42       4.632,85  

 
 
 


