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TABELA SALÁRIO AULA 
PROFESSORES DE ITABORAÍ/ TANGUÁ 

-  MAIO DE 2017- 
 

A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2017, O VALOR DA HORA-AULA DOS 
PROFESSORES, PARA EFEITOS DE PISOS SALARIAIS, SERÃO OS 
SEGUINTES: 
 

PERCENTUAIS: 
 
a) Parágrafo único – Os estabelecimentos de ensino que reajustaram os salários de A 
partir de 1º de maio de 2017 (data base), será corrigido pelo percentual de 4,7% 
(quatro vírgula sete por cento) incidente sobre os salários legalmente devidos em 
abril de 2017, admitindo-se as deduções dos valores correspondentes às 
antecipações salariais devidamente comprovadas, sendo sempre respeitados os 
pisos da categoria; 
 
b) A partir de 1º de outubro de 2017, será corrigido pelo percentual de 5% (cinco 
por cento) incidente sobre os salários legalmente devidos em abril de 2017, 
admitindo-se as deduções dos valores correspondentes às antecipações salariais 
devidamente comprovadas, sendo sempre respeitados os pisos da categoria. 
 

A) Da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental: R$ 9,17 (nove 
reais e dezessete centavos); 
 
b) Do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental: R$ 15,34 (quinze reais e trinta e 
quatro centavos); 
 
c) Ensino Médio: R$ 15,34 (quinze reais e trinta e quatro centavos). 
 
No período de 01 de maio de 2017 a 30 de abril de 2018 o valor do salário mensal dos 
professores da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com um 
turno constituído de uma carga horária diária de 240 (duzentos e quarenta) minutos, não 
poderá ser inferior a R$ 1.155,42 (um mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e 
dois centavos), resultante do salário base de R$ 990,36 (novecentos e noventa reais e 
trinta e seis centavos), obtido pela multiplicação do valor da hora-aula correspondente 
ao respectivo segmento por 4,8 horas-aula diárias (considerando a duração da hora-aula 
de 50 minutos para efeito de pagamento salarial), vezes 5 dias na semana e vezes 4,5 
semanas no mês (artigo 320, § 1º, da CLT), acrescido de R$ 165,06 (cento e sessenta e 
cinco reais e seis centavos), correspondentes a 1/6 de repouso semanal remunerado. 
Para a jornada ou duração semanal do trabalho diferentes, será observada a 
proporcionalidade, considerando o valor da hora-aula também correspondente ao 
respectivo segmento.   
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