
OFICINA DE ADEQUAÇÃO E
 ELABORAÇÃO DE PCR

1º Dia

2º Dia

MANHÃ

8h as 8h30 – Credenciamento 

9h – Abertura e  Composição da Mesa com a  
rede parceira

9h45 – Intervalo

10h – Palestra de abertura:

Apresentação do Material e Metodologia

11h—intervenções e combinados da oficina

12h – Encerramento

TARDE

14h - Planos de Carreira e Remuneração: 
receitas, estruturas de carreira e impactos 
financeiros.
Unidade Temática 1 
Projeção de recursos do FUNDEB; Projeção de 
recursos próprios e consolidação da previsão de 
receitas; Projeção da folha de pagamento; 
Impactos financeiros da dispersão; Relação 
professor/aluno;

16h – Intervalo

16h30 –  Exercícios e simulações

17h30 - Encerramento

MANHÃ

 
08h30 —Plano de Carreira—Sistema de Apoio à 
Gestão de Planos de Carreira.

Unidade Temática 2 
Abrangência; Carreira dos profissionais 
abrangidos pelo PCR; Cargos e estrutura de 
carreira; Posições de enquadramento; 
Movimentação na carre i ra;  Formação 
profissional; Jornada de trabalho; Vencimento e 
remuneração; Gratificações e adicionais; 
Cessão; Manual de informações básicas sobre 
piso e carreira.
 
10h - Intervalo

10h15 - Preenchimento dos instrumentos, 
registros e avaliação

12h - Encerramento

TARDE

14h - Etapas para a construção de um plano de 
carreira e remuneração

Unidade Temática 3 – SisPCR
Acesso ao Sistema; Cadastro do Plano de 
Carreira e Regras de Evolução; Cadastro dos 
Profissionais da Educação; Tabelas; Simulação
16h45 - Intervalo 
.17h - Exercício e simulaçoes

18h -  encerramento.

 

Não se pode falar em um padrão nacional 

de qualidade para a educação sem um grande 

esforço de valorização e profissionalização. Para 

oferecer um serviço com a mesma qualidade a 

cada cidadão, independente do lugar do país 

onde ele viva, é imprescindível que a carreira dos 

profissionais seja igualmente valorizada em todo 

o pais. Um quadro de profissionais motivado e 

comprometido com os estudantes em uma escola 

é um dos elementos mais importantes no Sistema 

Nacional de educação; eles atuarão na escola e 

fora dela, nos órgãos de gestão e nos conselhos 

de controle social.

Carreiras equilibradas colaboram para a 

atração de bons profissionais e para a valorização 

da profissão. Trata-se, portanto, de um imenso 

desafio nacional: adequar as carreiras dos 

profissionais do magistério para que sejam ao 

mesmo tempo, atrativas para o ingresso de bons 

profissionais, sustentáveis do ponto de vista 

orçamentário e disponham de instrumentos 

efetivos para o cumprimento da lei do piso.

Binho Marques
Secretário Executivo da SASE/MEC
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