
LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 5. COMPONENTES DE  ESTÍMULO A CARREIRA 

 

MATO GROSSO DO SUL  

 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Consta que o profissional poderá 

pedir afastamento para partici-

pação em congresso, seminário, 

conferência ou outros eventos, 

diretamente 

ligados à área de educação, des-

de que o afastamento seja auto-

rizado pelo Secretário de Estado 

de Educação. 

Lei Complementar nº 087, de 31 de janeiro 

de 2000. (Dispõe sobre o Estatuto dos Profis-

sionais da Educação Básica do Estado de 

Mato Grosso do Sul e dá outras providên-

cias). http://www.fetems.org.br/up_file/

file_1431700167_LEI_087_.pdf 

 

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 AFASTAMENTO (LICENÇA) COM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO PARA 

ATIVIDADE DE FORMAÇÃO 

 Os Profissionais da Educação 

Pública terão concessão de licen-

ça para curso de formação, aper-

feiçoamento, especialização, trei-

namento e outras atividades de 

atualização profissional, de acor-

do com a Política Educacional e 

com os programas prioritários do 

Sistema Estadual de Ensino. Po-

derão ser realizados cursos dire-

tamente ou por meio de convê-

nios com universidades e outras 

instituições autorizadas e reco-

nhecidas. 

 Lei Complementar nº 087, de 31 de janeiro de 2000. 

(Dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Edu-

cação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul e dá 

outras providências). http://www.fetems.org.br/

up_file/file_1431700167_LEI_087_.pdf 
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 AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO PARA ATIVIDADE DE 

FORMAÇÃO 

 Os Profissionais da Educação 

Pública terão concessão de li-

cença para curso de formação, 

aperfeiçoamento, especializa-

ção, treinamento e outras ativi-

dades de atualização profissio-

nal, de acordo com a Política E-

ducacional e com os programas 

prioritários do Sistema Estadual 

de Ensino. Poderão ser realiza-

dos cursos diretamente ou por 

meio de convênios com universi-

dades e outras instituições auto-

rizadas e reconhecidas. 

 Lei Complementar nº 087, de 31 de janeiro 

de 2000. (Dispõe sobre o Estatuto dos Profis-

sionais da Educação Básica do Estado de 

Mato Grosso do Sul e dá outras providên-

cias). 




