
LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 2. FORMAS DE EVOLUÇÃO NA CARREIRA /PROGRESSÃO 

 

BELO HORIZONTE / MG  

 FORMAÇÃO E TITULAÇAO ACADÊMICA 

 Carreira do Professor Municipal . Pro-

moção  por tempo de serviço e Titula-

ção -24 níveis de A a P. Exigência 

mínima  Curso Superior de  lL cencia-

tura plena   Carreira do Prof. para a 

Ed. Infantil -15 níveis de A a P.  Exi-

gência mínima nível médio/ Normal.                             

Nas 2 carreiras ( Professor Municipal 

e Professor para a Educação Infantil)   

a escolaridade superior ao exigido 

para o cargo efetivo. acrescenta pro-

moção:Especialização promoção de 1 

nível. Mestrado promoção de  2 ní-

veis. Doutorado promoção de 2 níveis. 

A promoção por  titulação confere no 

máximo,5  nívei por conclusão de 

curso de escolaridade superior ao 

exigido para o cargo efetivo. 

Lei 7235 de 30/08/1996 Plano de Carreira dos Servi-
dores da Educação -http://portalpbh.pbh.gov.br/
pbh/ecp/files.do?
even-
to=download&urlArqPlc=transparencia_legislacaca
o_evolucao_carreira_lei_7235.pdf                                     
Lei nº  10.572/2012 http://
cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/
consultaNormas/detalheNorma.do?

id=2c907f763b61576b013b9950aa5600d7&metodo=

detalhar# 

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 FORMAÇÃO CONTINUADA 

 Nas 2 carreiras ( Professor Muni-

cipal e Professor para a Educa-

ção Infantil)   a escolaridade su-

perior ao exigido para o cargo 

efetivo. acrescenta promoção: 

Especialização promoção de 1 

nível. Mestrado promoção de  2 

níveis. Doutorado promoção de 2 

níveis. A promoção por  titulação 

confere no máximo,5  nívei por 

conclusão de curso de escolari-

dade superior ao exigido para o 

cargo efetivo. 

Lei 7235 de 30/08/1996 Plano de Carreira dos Servi-
dores da Educação -http://portalpbh.pbh.gov.br/
pbh/ecp/files.do?
even-
to=download&urlArqPlc=transparencia_legislacaca
o_evolucao_carreira_lei_7235.pdf                                     
Lei nº  10.572/2012 http://
cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/
consultaNormas/detalheNorma.do?
id=2c907f763b61576b013b9950aa5600d7&metodo=

detalhar# 



LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 A  promoção  na carreira por 

meio de avaliação de desem-

penho ocorre 

a cada 1.095 dias ou três anos 

de efetivo exercício, como 

exigência para promoção. 

.  

 Lei 7235 de 30/08/1996 Plano de Carreira dos Servidores da Educação -http://

portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?

evento=download&urlArqPlc=transparencia_legislacacao_evolucao_carreira_lei_7235.pdf         

                             

 Lei nº  10.572/2012 http://cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/consultaNormas/

detalheNorma.do?id=2c907f763b61576b013b9950aa5600d7&metodo=detalhar# 

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 TEMPO DE SERVIÇO 

 Lei 7235 de 30/08/1996 Plano de Carreira dos Ser-

vidores da Educação -http://portalpbh.pbh.gov.br/

pbh/ecp/files.do?

even-

to=download&urlArqPlc=transparencia_legislacaca

o_evolucao_carreira_lei_7235.pdf                                     

Lei nº  10.572/2012 http://

cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/

consultaNormas/detalheNorma.do?

id=2c907f763b61576b013b9950aa5600d7&metodo

=detalhar# 

 A promoção na carreira ocorre  

carreira por tempo de serviço a  

cada 1.095 dias ou três anos de 

efetivo exercício associada à 

avaliação de desempenho. 

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 OUTRAS FORMAS DE PROGRESSÃO/EVOLUÇÃO 

   Lei 7.235/96 Plano                                                 de Carreira dos 

Servidores da Educação http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/
files.do?
Even-
to=download&urlArqPlc=transparencia_legislacacao_evolucao_c
arreira_lei_7235.pdf                                     Lei nº  10.572/2012 http://
cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/consultaNormas/
detalheNorma.do?

id=2c907f763b61576b013b9950aa5600d7&metodo=detalhar#      

Há duas formas de promoção e progressão combi-

nadas: por tempo de serviço e por titulação. Carrei-

ra do Professor Municipal . Promoção  por tempo 

de serviço e Titulação -24 níveis de A a P. Exigên-

cia mínima  Curso Superior de  lL cenciatura plena         

Carreira do Prof. para a Ed. Infantil -15 níveis de A 

a P.  Exigência mínima nível médio/ Normal.                              

Nas 2 carreiras ( Professor Municipal e Professor 

para a Educação Infantil)   a escolaridade superior 

ao exigido para o cargo efetivo. acrescenta promo-

ção:Especialização promoção de 1 nível. Mestrado 

promoção de  2 níveis. Doutorado promoção de 2 

níveis.  

A promoção por  titulação confere no máximo,5  

nívei por conclusão de curso de escolaridade supe-

rior ao exigido para o cargo efetivo. 



 

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 AMPLITUDE NA CARREIRA 

 * Professor Municipal -a promo-

ção por tempo de serviço do Ní-

vel 10 (Licenciatura) ao Nivel 

24 )  a carreira será percorrida  

em 42 anos.                                                  

* Professor para a Educação In-

fantil-a promoção por tempo de 

serviço do Nível   1 (Ensino Mé-

dio/Normal  ao Nível 15 percorre 

a carreira é percorrida  em  45 

anos.                            A amplitu-

de pode ser diminuída por titula-

ção: A titulação de especializa-

ção dá direito à promoção para  

1 nível superior; Mestrado dá di-

reito à promoção para   2 níveis 

superiores e Doutorado dá direi-

to à promoção para 2 níveis su-

periores.    

 Lei 7235 de 30/08/1996 Plano de Carreira 

dos Servidores da Educação -http://

portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?

even-

to=download&urlArqPlc=transparencia_legis

lacacao_evolucao_carreira_lei_7235.pdf                                     

Lei nº  10.572/2012 http://

cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/

silinternet/consultaNormas/

detalheNorma.do?

id=2c907f763b61576b013b9950aa5600d7&m

etodo=detalhar# 


