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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, autoescolas (Centro de 

Formação de Condutores), associações de bairros, conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do 

Sistema “S”, Sesc, Senac, Senai, Sesi, Sest e Senat, ou de quaisquer outros ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de 

professor, por força da lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores em todos os locais onde se ministrar aulas.  
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CCCAAALLLCCCUUULLLEEE   SSSEEEUUU   SSSAAALLLÁÁÁRRRIIIOOO   
 
 
 
1º Cálculo 

Para professores que lecionam na Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino 
fundamental: 
 
 
Exemplo: 
 

5 x 60 ÷ 50 x 5 x 5,25 x 5,19 = 0,00 

Horas 
Trabalhadas 

por dia 

 
Hora 

Relógio 

 
Hora 
Aula 

 
Nº de Dias 

trabalhados 
na semana 

 4 semanas e 
meia + 0,75 

repouso 
remunerado 

 
Valor da 

Hora 
Aula 

 
Salário 
Mensal 

 
 
 

2º Cálculo 

Para professores que lecionam do 6º ao 9º do Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Cursos Profissionalizantes, Educação de Jovens e Adultos (Supletivo), Ensino 
Superior, Pré-Vestibular, EAD e Cursos Livres. 
 
 
Exemplo: 
 

4 x 3 x 5,25 x 12,00 = 0,00 

Horas Aula 
Trabalhadas 

por dia 

 
Nº de Dias  

trabalhados 
na semana 

 4 semanas e 
meia + 0,75 

repouso 
remunerado 

 
Valor da 

Hora 
Aula 

 
Salário 
Mensal 
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