
                                                        
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- MEC 

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM OS SISTEMAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO-DIVAPE 

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PCR NO PARÁ 

 

 
C A R T A  D E  O R I E N T A Ç Ã O 

 

SEGUNDA ETAPA DOS TRABALHOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO 

PCR NO PARÁ 

 

 
  Prezados Secretários e técnicos, 
 

  Considerando o cumprimento do disposto na Lei do Plano Nacional de Educação/PNE,  Lei 

13.005 de 25 de junho de 2014 - Meta Nº 18, que assegura a obrigatoriedade da União, Estados e 

Municípios garantirem planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública, 

ampliando a abrangência que a Lei 11.738/2008 havia estabelecido para os profissionais que, 

necessariamente, precisam ter suas carreiras regulamentadas tendo como referência de vencimento 

inicial o Piso Salarial Profissional Nacional /PSPN. A Rede de Assistência Técnica de Plano de Carreira 

e Remuneração foi constituída para apoiar os Estados e municípios no cumprimento da Meta 18 e tem 

como atribuição o desenvolvimento de atividades de formação, junto aos gestores das redes públicas de 

ensino e as equipes responsáveis para fortalecê-los nos processos de construção, revisão, 

adequação/elaboração de planos de carreira e remuneração. 
  A Rede de Assistência técnica no Pará iniciou seus trabalhos em 2016, lançada no Fórum da 

Undime e já está com duas etapas do trabalho em curso, sendo elas;   

 

1ª  ETAPA – Mobilização para Adesão ao trabalho a RAT/PCR 

 

Atividade 1; Enviar Termo de Adesão digitalizado em formato pdf no e-mail do Avaliador 

Educacional/AE de seu Município. 

Atividade 2; Devolver o Questionário de Levantamento/Atualização dos Planos de Carreira e 

Remuneração dos profissionais da Educação que foi enviado por e-mail, junto com o termo de 

adesão. O mesmo deverá ser preenchido, digitalizado no e-mail da Avaliador Educacional/AE de seu 

Município. 

Atividade 3; Enviar, digitalizada em formato pdf a/o Lei/Estatuto/Regimento vigente do Plano de 

Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação de seu município. 

 

ATENÇÃO! 

O período para a conclusão da 1ª ETAPA findou em 30/04/2016. 

Os Municípios que não concluíram a primeira etapa devem entrar em contato com o  Avaliador 

Educacional/AE de seu município, e providenciar o envio dos documentos; termo de adesão e 

questionário de levantamento das situações do PCR, tendo em vista que  o acesso no Sistema de Apoio 

à Gestão de Planos de Carreira/SISPCR, depende da conclusão desta. 

 

2ª ETAPA - Instituição da Comissão coordenadora da adequação/elaboração e bem como 

Formação e acesso ao Sistema de Apoio à Gestão de Planos de Carreira e Remuneração/ SISPCR. 

Atividade 1; Indicar um técnico responsável pela interlocução com o AE. Atualizar os dados do 

Secretário, Técnico Responsável pela adequação/elaboração do PCR e, da SEMED com os dados 

constantes no quadro abaixo. As informações com os dados atualizados devem ser digitalizadas em 
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formato pdf e enviadas ao e-mail do seu AE. A atualização dos dados é necessária para a habilitação do 

município junto ao Sistema de Gestão de Planos de Carreira e Remuneração – SISPCR 

 

Nome Completo CNPJ/CPF Endereço   Fone E-mail 

SEMED     

DME     

TÉCNICO RESPONSÁVEL     

 

Atividade 2; Enviar cópia digitalizada em formato pdf do instrumento legal que institui a comissão 

(Lei, Decreto, portaria ou outro ato legal) no e-mail do AE do seu município. 

 

IMPORTANTE! 

A Comissão deverá ser composta de técnicos da Semed/Prefeitura e demais atores locais, a qual deverá 

estudar os referenciais teóricos, as legislações e a metodologia de trabalho, uma vez que deverão 

realizar diagnósticos bem como alimentar o Sistema de Apoio à Gestão de Plano de Carreira e 

Remuneração/SISPCR. Os atores locais sugeridos poderão ser: os membros de acompanhamento social 

e/ou entidades da sociedade civil existentes no municípios. A Comissão deverá nomear um coordenador 

– técnico responsável que fará a interlocução com Avaliador Educacional/AE. 

  É necessário ainda, observar o que está descrito na Lei vigente do PCR/Estatuto/Regimento 

dos Profissionais de educação sobre comissão de adequação/elaboração ou monitoramento/avaliação e, 

se achar necessário, trabalhar com duas comissões simultâneas: a técnica e; a do acompanhamento 

social. 

 

Atividade 3; Levantamento dos dados dos profissionais de educação de sua rede. O documento será 

encaminhado como anexo, em formato Excel – denominado atividade para formação. Deverá ser 

preenchido, salvo em pdf e enviado por e-mail ao Avaliador Educacional/AE do seu município, antes da 

formação. 

Atividade 4; Participar da Formação no Polo em que seu município está vinculado. (Aguardar e-mail 

com planilhas dos polos de formação, convite e programação); 

 

Para essa atividade é importante observar: 

- O local do Polo de Formação em que seu município estará vinculado; 

- Providencias com deslocamento, hospedagem e alimentação dos participantes; 

- Impressão e estudo prévio do material didático da formação, o qual já encontra-se disponível 

no portal da SEDUC no endereço www.seduc.pa.gov.br      no ícone PNE em 

Movimento PCR - PARÁ e poderá também ser disponibilizado por e-mail. 

- Ter em mãos os dados necessários de seu município para preenchimento do sistema e 

simulação de um PCR. 

Atividade 5; Acessar o Sistema de Gestão de Planos Carreira e Remuneração dos 

Profissionais da Educação/ SISPCR através do endereço www.planodecarreira.mec.gov.br  e 
solicitar acesso na plataforma para que possamos habilitar o uso do SISPCR, antes da formação. 

 

 

http://www.seduc.pa.gov.br/
http://www.planodecarreira.mec.gov.br/
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Atenção! 

No portal do MEC, no endereço www.planodecarreira.mec.gov.br e no da seduc  

www.seduc.pa.gov.br         encontra-se disponível os materiais para a formação e é 

possível baixar o manual do usuário do Plano de Carreira – Sistema de Apoio à Gestão de Planos 

de Carreira/SISPCR, nele é possível mais informações de como obter o primeiro acesso ou 

acessando diretamente pelo endereço: www.sisplanodecarreira.mec.gov.br       
 

  Desde já agradeço o empenho de todos na execução das atividades e cumprimento das metas. 

 

  Cordialmente, 

 
Darcirolda Batista da Silva 

Coordenadora   Estadual  da Rede  de  Assistência Técnica do PCR 

Contatos:  (91)  98211  - 02297  / E-mail:  darci.silva@seduc.pa.gov.br 

 

Diana Amorim da Silva Rocha 

 Avaliadora Educacional da Rede de Assistência Técnica do  PCR 

Contatos: (93) 99222 1842 (91)  99237 1434 e (93) 99209 2719 / E-mail: dianaatm@yahoo.com.br 

 

Francisco Soares 

Avaliador Educacional da Rede de Assistência Técnica do  PCR 

Contatos: (91)  99151  - 1304  / E-mail: xicobalaurbano@hotmail.com 

 

Nair  Mascarenhas 

Avaliadora Educacional da Rede de Assistência Técnica do  PCR 

Contatos: (91)  99634  - 9790  / E-mail:   sase.pme1@gmail.com 
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