
AVANÇOS DA 
EDUCAÇÃO NA 

PONTA DO LÁPIS

Reajuste total 
projetado

2011 - 2012

36,98%
Se for aprovado o novo pro-

jeto de correção salarial 2012 o 
acumulado de reajustes do go-
verno Tarso Genro, incluindo o 
já concedido em 2011, chegará 
a 36,98% com apenas dois anos 
de mandato. O ganho real para 
os professores, acima da infla-
ção, será de quase 20%. 

23,5%
Proposta 2012

REAJUSTES

A proposta encaminhada, 
para a Assembleia Legislativa, 
pelo governador Tarso Genro  pre-
vê um reajuste de 23,5% no salá-
rio dos professores gaúchos, pagos  
em três parcelas. Certamente ne-
nhuma outra categoria do serviço 
público do país recebeu proposta 
de reajuste anual desta ordem. O 

projeto de lei representa um avan-
ço concreto rumo ao com promis-
so do governo que é o pagamento, 
nesta gestão, do Piso Nacional do 
Magistério. 

Para viabilizar o pagamento do 
Piso, o governo já está ampliando os 
recursos previstos no orçamento do 
Estado para a área da Educação.

A educação tem merecido a devida prioridade do governo Tarso Genro. Mesmo com 
muito ainda por fazer, diversos avanços já foram possíveis no primeiro ano de gestão e 
outros estão encaminhados para ocorrer neste começo de 2012, principalmente na valori-
zação do Magistério. Confira os números e as ações realizadas ou previstas:



SALÁRIOS

2 MIL
R$

Se for aprovada a  propos-
ta de reajuste de 23,5%, cerca 
de 88% dos professores estadu-
ais gaúchos terão vencimentos 
mensais acima de R$ 2 mil reais.

CONCURSO

10 MIL
vagas

O concurso público seleciona-
rá cerca de 10 mil professores e ser-
vidores neste ano. As provas estão 
previstas para a a primeira quinze-
na de abril. Mais de 89 mil inscri-
ções foram registradas. A jornada 
de trabalho será de 20 horas sema-
nais e os vencimentos variam de 
R$ 395,54 a R$ 1.186,62, de acor-
do com a titulação do candidato.

PLANO DE 
CARREIRA

O compromisso assumido 
pelo governo do Estado e pela 
Secretaria de Educação com o 
CPERS de não alterar o plano 
de carreira do Magistério, uma 
conquista histórica da catego-
ria dos professores estaduais 
gaúchos, está sendo rigorosa-
mente cumprido. O Plano de 
Carreira continuará sendo res-
peitado e valorizado pelo go-
verno. Muitos dos estados que 
já estão pagando o Piso Nacio-
nal do Magistério alteraram o 
plano de carreira, situação que 
não ocorre no RS.

MUDANÇA DE NÍVEL
No final de janeiro, a Secretaria Estadual de Educação confir-

mou que 921 professores e 294 servidores foram beneficiados com 
a mudança de nível no Quadro de Servidores de Escola. Podem se 
habilitar à troca de nível, que é prevista no Plano de Carreira do Ma-
gistério, os servidores que comprovarem nova habilitação escolar em 
cursos relacionados à área da educação. O acréscimo no salário dos 
professores e servidores beneficiados totalizou R$ 271.872,08. Do 
total de professores beneficiados pela troca de nível, 715 realizaram 
pós-graduação e ascenderam para nível 6 da categoria e outros 203 
terminaram cursos de graduação e ascenderam para nível 5.

DIÁLOGO E
RESULTADOS
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Dos 17 compromissos  de 
gestão firmados pelo gover-
no com o CPERS durante 
reunião realizada em abril 
do ano passado...

já foram 
cumpridos 

integralmente

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

REFORMAS

Depois de seis anos, foram 
extintas as escolas que funciona-
vam em contêineres no Estado. 
Essas estruturas, que chegaram 
a abrigar cerca de 1,8 mil alunos, 
foram substituídas por salas con-
vencionais, com infraestrutura ne-
cessária para o ensino. Além disso, 
estão previstas obras em 800 esco-
las estaduais gaúchas em 2012.

.

ZERO
escolas de lata

No final de 2011 o governador 
Tarso Genro anunciou o investi-
mento de R$ 44 milhões na qua-
lificação da rede de educação es-
tadual. Deste total, R$ 25 milhões 
são oriundos do Governo Federal 

para o ensino técnico.  Também fo-
ram confirmados 48 polos de apoio 
presencial da Rede e-Tec Brasil, em 
43 municípios, e 17 novas escolas 
técnicas. Os investimentos serão 
de 200 milhões de reais em 2012. 44 Mi


