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O troféu Pena Libertária 
foi entregue aos vencedores, no 
dia 19 de outubro, em cerimô-
nia realizada em Porto Alegre. 
Este ano, foram 56 indicações: 
17 profissionais, 12 instituições 
e 27 projetos. “Há 15 anos o 
Prêmio Educação homenageia 
quem, apesar das adversidades, 
consegue transformar sonhos 
em realidade, valoriza experi-
ências já consolidadas e tira do 
anonimato profissionais, ins-
tituições e projetos. Estamos 
certos de que a realidade so-
mente será transformada com 
ações”, destacou Celso Stefa-
noski, diretor do Sinpro/RS.

NAP
Lançamento
na Feira do Livro

O professor sob pressão – Pre-
venção e enfrentamento da violência 
no ambiente de trabalho (Carta Edi-
tora, 104 p.) teve lançamento com 
sessão de autógrafos no dia 29 de 
outubro, na 58ª Feira do Livro de 
Porto Alegre. A obra traz a aná-
lise de especialistas sobre as situações de violência 
vivenciadas no ambiente de trabalho.

Informações em www.sinprors.org.br/publica

Vencedores da 15ª edição foram laureados
PRÊMIO EDUCAÇÃO RS 

VENCEDORES

“Dedico este prêmio a todos os professores que acreditam na educação e que um trabalho ho-
nesto pode ser reconhecido”, Janice Chemale Barth (Categoria Profissional)  – Professora na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Gabriel Obino, em Porto Alegre. Criou o trabalho Foreign Lan-
guage Drama Classes – Shakespeare the Easy Way (Aulas de teatro em Língua Estrangeira – Shakes-
peare Fácil).

“No ano em que completamos 50 anos de trabalho, agradecemos este prêmio, que é o reconheci-
mento dos professores do estado. Ele confirma que a Apae vem cumprindo seu papel na sociedade”, 
Unirio Bernardi, Presidente da Apae Porto Alegre (Categoria Instituição) –  Centro de referência na 
prestação de serviços em defesa do direito da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. 

“A Mostratec começou em 1977 como uma feira local, hoje é a feira de ciência mais antiga e maior 
do Brasil, e muito nos honra receber este prêmio”, Leo Weber, diretor executivo da Fundação Libera-
to. – Mostratec – Mostra de Ciência e Tecnologia e Mostratec Júnior (Categoria Projeto), da Fundação 
Liberato, de Novo Hamburgo. Feira internacional de ciências e tecnologia de estudantes entre 14 e 20 
anos de idade, que apresentam seus projetos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento humano. 

Unirio Bernardi, presidente Apae Porto Alegre; professora Janice Chemale 
Barth; Celso Stefanoski, do Sinpro/RS; André Viegas, coordenador da 
Mostratec, e Leo Weber, diretor da Fundação Liberato.
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Valor hora-aula de professores da Educação Infantil
e anos iniciais do Ensino Fundamental

ESPAÇO JURÍDICO

valor hora-aula pago pelas instituições 
privadas de ensino do Rio Grande do Sul, 
aos  professores que atuam na Educação 
Infantil, não pode ser distinto do valor 

pago aos  professores que atuam nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. 

A vedação da contratação, no mesmo nível, 
por valores hora-aula distintos, encontra previsão na 
Convenção Coletiva de Trabalho. Ao estabelecer que 
nenhum professor poderá ser contratado com valor 
hora-aula inferior ao do professor de menor tempo 
de serviço, no mesmo nível de atuação, a norma co-
letiva estabelece claramente dois critérios balizadores 
de fixação do valor da hora-aula:

1º) professor de menor tempo de serviço – isto 

quer dizer em relação ao contratado. O empregador 
deverá contratar por hora-aula, no mínimo igual ao 
do professor com menor tempo de serviço, seja este 
tempo menos de um ano, um  ano, dois ou dez  anos;

2º) no mesmo nível de atuação – quer dizer que 
este professor de menor tempo de serviço deve atuar 
no mesmo nível que o professor que será contratado. 
Que no caso em exame é o da Educação Infantil e 
anos iniciais do Ensino Fundamental.

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental estão enquadrados como mesmo nível 
de atuação em várias cláusulas que integram a CCT.

Na atual Convenção,  tanto para pisos quanto 
para valores superiores ao piso, há fixação de aumento 
real diferenciado para o nível da Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental (vide cl. 3, alí-
nea “c” e cl. 5, alínea “b”). 

Além disto, há cláusulas e critérios específicos 
para o nível, tais como os constantes na contratação 
de professores da Educação Infantil e anos iniciais 
do Ensino Fundamental (cl. 35), e no pagamento de 
Adicional de Aprimoramento Acadêmico (cl. 21). 

Sendo assim, ao remunerar professores da Edu-
cação Infantil com valor hora-aula menor ou distinto 
que os professores dos anos iniciais do Ensino Fun-
damental, a instituição descumpre a Convenção Co-
letiva de Trabalho Sinpro/RS e Sinepe/RS.
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O

FINALISTAS 
Os vencedores foram eleitos pelos 

sindicalizados ao Sinpro/RS, em votação on-
line, a partir de três finalistas (abaixo) de cada 
categoria, escolhidos pela comissão julgadora.


