
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

LEI COMPLEMENTAR N. 434, de 03 de Fevereiro de 2016.

Altera e Acrescentam dispositivos da LEI N® 294 de 21 de
novembro de 2001, da LEI N® 385 de 29 fevereiro de 2012, da
LEI N° 416 de 24 de fevereiro de 2014, da LEI
COMPLEMENTAR N° 01 de 23 de janeiro de 2015, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, FAZ
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE
LEI:

Artigo 1® - O Artigo 1° da Lei n® 385, de 29 de fevereiro de 2012, passa a viger
com a seguinte redação;

"Artigo 9® - O grupo ocupacional do magistério será distribuído em 04 (quatro)
classes, designados pelas letras P; compreendendo uma subclasse
(PI), A: compreendendo quatro subclasses (Al, A2, A3, A4), B: compreendendo
quatro subclasses (BI, 82, 83, 84), e a C: compreendendo quatro subclasses (C1,
C2, C3, C4), associados a critérios de titulação (formação inicial e continuada),
qualificação profissional e tempo de sen/iço."

Artigo 2° - As Alíneas do Artigo 2° da Lei n° 385, de 29 de fevereiro de 2012,
passa a viger com a seguinte redação:

"Classe "P" - é o detentor de habilitação específica, obtida em curso de
formação de professores, do quadro especial, correspondente a subclasse: PI -
Pedagógico (Logos II), que atua nos anos iniciais (1° ano ao 5° ano) do Ensino
Fundamental.

Classe "A" - é o detentor de habilitação específica, obtida em curso de
formação de professores, que atua na Educação Infantil, nos anos iniciais {^° ano ao
5® ano) do Ensino Fundamental, correspondente as subclasses: A1 - Licenciatura
Plena em Pedagogia; A2 - Especialização; A3 - Mestrado; A4 - Doutorado.

Classe "B" - para os portadores de curso de Licenciatura Plena com habilitação
especifica para a docência nas séries finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano);
correspondente as subclasses: Bi - Licenciatura Plena na área que atuam, B2 -
Especialização, B3 - Mestrado, B4 - Doutorado.

Classe "C" - é o detentor de habilitação específica, obtida em curso superior de
Licenciatura Plena e/ou Especialização em Supervisão Escolar, Orientação Escolar,
Coordenação Pedagógica e Psicopedagogia, que atua na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental. Correspondente as subclasses: C1 - Licenciatura Plena na área
que atua, C2 - Especialização, C3 - Mestrado, C4- Doutorado."












