
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

O SIOPE ampliou a captação de informações sobre a utilização dos 

recursos do FUNDEB. Esta captação ocorre por meio da planilha denominada 

“Remuneração dos Profissionais da Educação”. 

O intuito desse novo módulo é captar de forma detalhada a aplicação 

dos recursos do Fundeb repassados aos entes federados. Anteriormente, só se 

declarava o valor do montante utilizado do Fundo. A partir de agora, será necessário 

informar, de forma individualizada, quais os profissionais da educação que recebem 

salário/remuneração com recursos oriundos do Fundeb. 

 

E vamos relembrar o que é o Fundeb? 

É um fundo de natureza contábil, constituído por recursos financeiros 

dos estados, Distrito Federal e municípios, com recursos provenientes de diversas 

fontes e vinculado constitucionalmente ao custeio da educação. Caso queira, você 

poderá revisitar a “Unidade II – Investimentos Públicos em Educação e o SIOPE”, para 

identificar as fontes de recursos que compõe o Fundeb. 

O Fundeb foi criado para garantir uma remuneração condigna aos 

trabalhadores da educação, motivo pelo qual, no mínimo, 60% do Fundo devem ser 

destinados ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em 

efetivo exercício. 

 



E para que isso? 

De acordo com a Lei do FUNDEB (Lei 11.494, de 20 de julho de 2007, em 

seu artigo 30, incisos III e V), o Ministério da Educação deve atuar no sentido de 

divulgar os dados sobre a utilização dos valores financeiros repassados e de monitorar 

e acompanhar a aplicação dos recursos do FUNDEB, o que tem sido feito por meio do 

sistema SIOPE. 

Assim, para identificar de forma detalhada como os recursos do FUNDEB 

são aplicados, sobretudo na remuneração dos profissionais do magistério, foi 

elaborado um módulo no SIOPE para que os entes federados informem: 

 

• Qual é o valor do salário dos profissionais da educação? 

• Quem são esses profissionais? 

• Onde está lotado cada profissional? 

• Qual a carga horária de trabalho de cada profissional? 

• Qual a participação dos recursos do Fundeb na remuneração de cada 

profissional? 

 

Dessa maneira, esse novo módulo permitirá aos vários setores do 

governo e da sociedade conhecer e acompanhar com mais detalhes como ocorre a 

aplicação dos recursos do Fundeb pelos entes federados. 

Lembrando que toda informação captada pelo SIOPE é divulgada pelo 

FNDE em seu site, sendo, portanto, de acesso público. 



O controle social do Fundeb só é efetivo se as informações sobre as 

despesas realizadas tornarem-se transparentes e ficarem permanentemente à 

disposição da população em geral e, principalmente, dos conselhos locais responsáveis 

pelo acompanhamento e monitoramento. Ou seja, os Conselhos de Acompanhamento 

e Controle Social do Fundeb, mais conhecidos como CACS-FUNDEB. 

 

Mas quais os dados a serem declarados? 

No novo módulo, será necessário informar: 

• Nome do profissional. 

• Nº do CPF. 

• Local de efetivo exercício. 

• Categoria profissional em que se enquadra. 

• Carga horária de trabalho. 

• Salário/Vencimento Básico. 

• Remuneração Bruta. 

 

Vamos falar de alguns conceitos 

Para facilitar a compreensão e com isso melhorar a qualidade dos dados 

declarados no Siope, vamos agora explicar os conceitos de alguns itens: 

- Remuneração: 

Segundo o Dicionário Aurélio: “remuneração é o ato ou efeito de 



remunerar. Recompensa, prêmio. Gratificação em pagamento de serviço prestado”. 

Conforme inciso I do parágrafo único do artigo 22 da Lei 11.494/2007 

(Lei do FUNDEB), Remuneração é: 

"O total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da 

educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, 

integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou 

Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes". 

Logo, remuneração é a soma do salário contratualmente estipulado 

(mensal, por hora, por tarefa etc.) com outras vantagens percebidas na vigência do 

contrato de trabalho, como: horas extras, adicional noturno, adicional de 

periculosidade, insalubridade, comissões, percentagens, gratificações, diárias para 

viagem entre outras. 

- Salário: 

Segundo o Dicionário Aurélio: “salário é a remuneração paga pelo 

empregador ao empregado, de forma regular, em retribuição a trabalho prestado. 

Recompensa de serviços”. 

Logo, vemos que salário é a contraprestação devida ao empregado pela 

prestação de serviços, em decorrência do contrato de trabalho. 

A remuneração é gênero e salário é a espécie desse gênero. A palavra 

remuneração passou a indicar a totalidade dos ganhos do empregado, pagos 

diretamente ou não pelo empregador. E a palavra salário, para indicar os ganhos 

recebidos diretamente pelo empregador pela contraprestação do trabalho. 



- Valor bruto da remuneração: Compreende o total de pagamentos 

devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em 

cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do 

estado, Distrito Federal ou município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais 

incidentes, de responsabilidade do empregador. De modo geral, os itens que 

compõem a remuneração, incluem: 

 

• Salário ou vencimento básico. 

• 13º salário, inclusive 13º salário proporcional. 

• 1/3 de adicional de férias. 

• Férias vencidas, proporcionais ou antecipadas. 

• Gratificações inerentes ao exercício de atividades ou funções, 

inclusive gratificações ou retribuições pelo exercício de cargos ou 

funções de direção ou chefia. 

• Horas extras, aviso prévio, abono. 

• Salário família, quando as despesas correspondentes recaírem sobre 

o empregador. 

• Encargos sociais (Previdência e FGTS), devidos pelo empregador, 

correspondentes a remuneração paga na forma dos itens anteriores, 

observada a legislação federal, estadual e municipal sobre a matéria. 

 

E como se dará o novo lançamento? 

O novo módulo poderá ser preenchido de três formas diferentes que 



serão demonstrados detalhadamente na sequência. Mas quais são essas formas? 

 

1. Lançar individualmente os dados solicitados. Desse modo, o 

cadastro será feito manualmente, inserindo, um por um, os dados 

de cada profissional da educação no sistema; 

2. Utilizar os dados (nº do CPF, nome e local de exercício) informados 

no Censo Escolar mais recente, divulgado pelo INEP/MEC, e 

posteriormente, ajustar (incluir, alterar ou excluir) os dados faltantes 

(carga horária, categoria profissional, Salário ou Vencimento básico 

e Remuneração bruta). Cabe aqui somente a importação do arquivo 

com os dados do Censo e a complementação das informações 

faltantes; e/ou ainda, 

3. Importar os dados de outros sistemas informatizados por meio de 

arquivo “.csv”, conforme layout descrito no manual do SIOPE. 

 

O que seria esse formato “.csv”? 

O “.csv” é um formato de arquivo texto que armazena dados e tabelas 

de forma bastante simples. Basicamente, são arquivos com caracteres em formato 

texto, onde cada linha representa um registro, que, por sua vez, pode apresentar 

delimitadores (geralmente o caractere “;”) para separar os valores para cada  campo 

(nº do CPF, nome, local de exercício etc.). 



O NOVO MÓDULO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

A ilustração abaixo representa a imagem do novo Módulo de 

Remuneração dos Profissionais da Educação que você verá no sistema SIOPE, ao baixar 

a versão 2017: 

 

 

Esse módulo possui itens da árvore, localizada no lado esquerdo da tela, 

que identificam os meses do ano, para o lançamento dos dados, dispostos também ao 

lado esquerdo da tela, sendo: 

 

1º bimestre: Janeiro e Fevereiro;  

2º bimestre: Março e Abril; 

3º bimestre: Maio e Junho; 



4º bimestre: Julho e Agosto; 

5º bimestre: Setembro e Outubro;  

6º bimestre: Novembro e Dezembro. 

 

No exemplo abaixo, selecionou-se o 1º bimestre. Ao clicar no mês de 

Janeiro, o primeiro da lista, aparece a seguinte tela: 

 

Conforme informado anteriormente, há três formas de inserir um 

registro de profissionais da educação, que serão apresentados detalhadamente a 

seguir: 

 

1ª. A primeira é fazendo de forma manual, lançando individualmente os 

dados solicitados. Desse modo, o cadastro será feito inserindo, um por um, os dados 

de cada profissional da educação no sistema. 



Para incluir um novo registro clique no botão            (ADICIONAR UMA 

NOVA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAL): esse primeiro botão inicia o lançamento dos 

dados do profissional. Veja o botão em destaque na imagem abaixo: 

 

Assim, ao clicar neste botão, como ilustrado acima, uma nova tela abrirá, 

e permitirá a inserção dos dados solicitados. Veja na ilustração abaixo: 

 

Lembre-se: Todos os dados a serem inseridos no Módulo da 

Remuneração dos Profissionais da Educação são obrigatórios:  

 



1. Nº do CPF – Obrigatório. 

2. Nome Completo – Obrigatório. 

3. Local do exercício: informe a lotação atual do profissional – 

Obrigatório. 

4. Carga horária: quantas horas o profissional trabalha semanalmente - 

Obrigatório. 

5. Tipo categoria: conforme estabelecido na Resolução nº 1, de 27 de 

março de 2008, do Conselho Nacional de Educação – CNE. Obrigatório. 

6. Categoria profissional: conforme estabelecido na Resolução nº 1, de 

27 de março de 2008, do Conselho Nacional de Educação – CNE. Obrigatório. 

7. Salário ou Vencimento Básico (R$) – Obrigatório. 

8. Valor bruto da remuneração (R$) – Obrigatório. 

• Pago com parcela mínima de 60% do FUNDEB (a). 

• Pago com parcela máxima de 40% do FUNDEB (b). 

• Pago com receita própria (c). 

• Ao final, o próprio sistema calculará o total da remuneração de 

cada profissional: Total (a+b+c). 

 

2ª. A segunda forma se faz utilizando-se dos dados (nº do CPF, nome e 

local de exercício), contidos no Censo Escolar mais recente, realizado e disponibilizado 

pelo INEP/MEC. 

Para isso, será necessário acessar, no sistema SIOPE 2017, o item de 

menu ”Arquivo”, e, em seguida, clicar em “Importar Profissionais de Educação – 

Censo”. Veja na ilustração abaixo: 



 

A tela de confirmação aparecerá em seguida para que selecione a opção 

de preenchimento das referidas informações do Censo. 

Após a confirmação, os dados dos profissionais da educação constantes 

no Censo Escolar, quais sejam nº do CPF, nome completo e lotação, serão incluídos no 

sistema SIOPE 2017. 

Considerando que o Censo Escolar não dispõe de informações 

relacionadas à remuneração e carga horária de trabalho, por exemplo, necessário será 

fazer a complementação das informações faltantes, manualmente, e em conformidade 

com a situação existente no mês sobre o qual está se fazendo a inserção dos dados. 



Atenção: esta funcionalidade importará os dados para as planilhas dos 2 

meses do bimestre ativo (no exemplo citado, o 1º bimestre) e necessita que seu 

computador esteja conectado na internet. 

 

3ª. E a terceira e última forma de inserir os dados sobre a remuneração 

do pessoal da educação é feita por meio da importação dos dados de outros sistemas 

informatizados, utilizando-se do arquivo “.csv”, conforme layout descrito no manual  

do SIOPE. 

É importante salientar que todos os campos (nº do CPF, nome, carga 

horária etc.), contidos no arquivo a ser importado, devem conter os mesmos campos 

preenchidos, exigidos pelo “Módulo Remuneração dos Profissionais da Educação”, ou 

seja, o nº do CPF tem que ser válido, o nome é obrigatório, a carga horária é 

obrigatória, e assim por diante. 

Para utilizar essa forma de inserção dos dados, será necessário clicar no 

item “Importar dados para arquivo CSV”, que aparece em destaque na ilustração 

abaixo: 



 

Antes de utilizar essa forma de alimentação dos dados no sistema SIOPE, 

consulte o “Manual de Instruções” no menu “Ajuda”, localizado na parte superior da 

tela, para obter as informações necessárias de como fazer a conversão do arquivo de 

dados, relativos à remuneração de pessoal da educação, que porventura, exista no 

ambiente informatizado do ente governamental para o formato “.csv”. Para isso 

consulte o tópico “Importando dados de arquivo CSV”. 

Adicionalmente, abaixo a estrutura para codificação dos campos de “Tipo 

de Categoria” e “Categoria Profissional”: 

Tipo de 
Categoria 

Descrição Tipo Categoria 
Código 

Categoria 
Descrição da Categoria 

1 Profissionais do magistério 1 Docente habilitado em curso de nível médio 

1 Profissionais do magistério 2 Docente habilitado em curso de pedagogia 

1 Profissionais do magistério 3 
Docente habilitado em curso de licenciatura 

plena 

1 Profissionais do magistério 4 
Docente habilitado em programa especial de 

formação pedagógica de docentes 



1 Profissionais do magistério 5 

Docente pós-graduado em cursos de 
especialização para formação de docentes 
para educação profissional técnica de nível 

médio 

1 Profissionais do magistério 6 

Docente graduado bacharel e tecnólogo com 
diploma de mestrado ou doutorado na área do 

componente curricular da educação 
profissional técnica de nível médio 

 

1 

 

Profissionais do magistério 

 

7 

Docente professor indígena sem prévia 
formação pedagógica 

1 Profissionais do magistério 8 
Docente instrutor, tradutor e intérprete de 

libras. 

1 Profissionais do magistério 9 
Docente professor de comunidade 

quilombola 

1 Profissionais do magistério 10 

Profissionais não habilitados, porém 
autorizados a exercer a docência em caráter 
precário e provisório na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental. 

1 Profissionais do magistério 11 

Profissionais graduados, bacharéis e 
tecnólogos autorizados a atuar como 

docentes, em caráter precário e provisório, 
nos anos finais do ensino fundamental e no 

ensino médio e médio integrado à educação. 

1 Profissionais do magistério 12 

Profissionais experientes, não graduados, 
autorizados a atuar como docentes, em 

caráter precário e provisório, no ensino médio 
e médio integrado à educação profissional 

técnica de nível médio. 

1 Profissionais do magistério 13 
Profissionais em efetivo exercício no âmbito 
da educação infantil e ensino fundamental. 

2 
Outros profissionais da 

educação 
14 Auxiliar/Assistente Educacional 

 

2 

Outros profissionais da 
educação 

15 

Profissionais que exercem funções de 
secretaria escolar, alimentação escolar 
(merendeiras), multimeios didáticos e 

infraestrutura. 

 

2 

Outros profissionais da 
educação 

16 
Profissionais que atuam na realização das 
atividades requeridos nos ambientes de 

secretaria, de manutenção em geral. 

 

 



Após a conversão do arquivo para o formato “.csv”, você deverá buscá- lo 

na pasta do seu computador em que o arquivo foi salvo, selecioná-lo e clicar em “Abrir”, 

conforme apresentado na ilustração abaixo: 

 

Em seguida, nova tela aparecerá, conforme demonstrado abaixo, para 

que você confirme a importação, e, para isso, será necessário escolher a opção 

“Apenas o item selecionado” e, por fim, clicar em “ok”. 

CUIDADO: Caso seja assinalado, na tela abaixo, a opção “Todos os 

itens”, os dados de todas as planilhas do Siope serão excluídos. 

Sendo assim, recomendamos que, antes de executar este  

procedimento, seja feito uma cópia de segurança dos dados por meio da opção “Criar 

cópia de segurança”, disponível no item de menu “Arquivo”. 



 

O SIOPE efetuará uma verificação em todos os registros e campos do 

arquivo “.csv” e, na ocorrência de erros, o sistema apresentará uma lista indicando o 

número da linha e os erros encontrados. Veja exemplo na tela abaixo: 

 

 

Neste caso, será necessário corrigir cada linha do arquivo “.csv” que 

aponta o erro existente e repetir o procedimento de importação. 

Não existindo erros no arquivo “.csv”, o sistema apresentará a tela 



abaixo, para que seja confirmada a ação, clicando em “ok”. Veja: 

 

 

Pronto! Os dados extraídos do seu arquivo “.csv” estará carregado na 

planilha do sistema SIOPE, podendo ser manipulados (alterados / excluídos ). 

Atenção: Esta funcionalidade importará os registros para a planilha do 

mês correspondente ao conteúdo do campo mês do arquivo “.csv”. Ou seja, registros 

cujo o conteúdo do campo “mês” não corresponda a qualquer um dos meses do 

bimestre ativo serão listados na tela de erro, apresentada acima. Em resumo, para o 1º 

bimestre somente serão importados registros dos meses de janeiro e fevereiro, para o 

2º bimestre, registros de março e abril, e assim por diante. 

 

 

 

 

 

 



OUTRAS FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO MÓDULO DE REMUNERAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Você deve estar se perguntando: Como faço para buscar informações já 

inseridas no módulo? Será que é possível localizar dados de um profissional específico? 

E se for necessário corrigir ou excluir algum dado captado do censo 

escolar ou do mês anterior? 

O módulo possui três funcionalidades que permitirão ao usuário buscar 

dados de um determinado profissional, assim como alterar ou excluir algum dado ou 

profissional da planilha, vejamos como: 

Caso deseje localizar um determinado registro de forma rápida, basta 

clicar em  (LOCALIZAR – CTRL + F). Ao selecionar essa opção, é possível pesquisar, 

utilizando-se o nº do CPF ou o nome do profissional, como demonstrado a seguir: 

 

 



Para alterar qualquer informação do profissional da educação, clique na 

linha do profissional, e em seguida clique no botão  (ALTERAR A REMUNERAÇÃO DO 

PROFISSIONAL) ou dê um duplo clique na linha correspondente. Veja o exemplo 

apresentado em destaque abaixo: 

 

Novamente o campo relativo às informações sobre a remuneração do 

profissional aparecerá, para que você altere as informações necessárias, assim: 

 

 

 

 



Para excluir o registro com as informações do profissional da educação, 

clique no botão  (EXCLUIR A REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL), que aparece 

destacado na ilustração abaixo. 

 

Neste caso, o sistema solicitará a confirmação da exclusão do registro. 

 

Outra funcionalidade criada para facilitar a inserção dos dados é a 

possiblidade de copiar os dados de um mês para outro. Para isso, clique na planilha do 

último mês do bimestre (no nosso exemplo, clique no mês de fevereiro). Veja que surgiu 

logo após o botão “Localizar” um novo botão:  (COPIAR A LISTA DE REMUNERAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS DO MÊS ANTERIOR), clique nele e em seguida confirme, clicando no 

botão “Sim”. 

No exemplo apresentado abaixo, utilizamos o 1º bimestre (janeiro e 

fevereiro), para demonstrar a você como proceder para copiar as informações 

inseridas no mês de janeiro para utilizá-las no mês de fevereiro. 

 



 

 

Dessa forma, os dados inseridos no mês de Janeiro serão copiados para o 

mês de fevereiro. Evitando assim, o retrabalho no lançamento de dados. 

Mas atenção! Caso já tenha sido feito algum lançamento no mês de 

fevereiro, essa ação irá excluir os dados de fevereiro e os dados de janeiro serão 

inseridos no mês de fevereiro. 

Então, se há a intenção de aproveitar os dados já inseridos no mês 

anterior, primeiramente, copie os dados para o mês subsequente e, somente depois 

desse procedimento, faça as alterações desejadas (inclusão, correção, alteração ou 



exclusão). 

Por último, temos mais uma facilidade: Quando for criado o arquivo do 

Siope 2017, referente ao próximo bimestre, o sistema lançará automaticamente os 

dados da remuneração dos profissionais da educação do último mês do bimestre 

anterior para os meses do bimestre que está sendo criado no momento. Por exemplo: os 

dados do 1º bimestre foram digitados no sistema Siope e você está preparando as 

informações relativas ao 2º bimestre. 

Ao abrir o sistema SIOPE, você perceberá que os dados correspondentes 

ao mês de fevereiro estarão disponíveis para os meses de março e abril, de forma a 

facilitar o trabalho de alimentação dos dados. Restará, então, apenas revisar e 

complementar ou excluir o que for necessário. Este procedimento se repetirá a cada 

bimestre. 



SÍNTESE DO NOVO MÓDULO 

 

Com o estudo detalhado do Módulo da Remuneração dos Profissionais 

da Educação, você pode compreender que o intuito desse módulo é detalhar a forma de 

aplicação dos recursos do Fundeb repassados aos entes federativos, no pagamento dos 

profissionais do magistério. Anteriormente, só se declarava o valor do montante 

utilizado do Fundo. A partir de agora, será necessário informar, de forma 

individualizada, os profissionais da educação que recebem salário/remuneração com 

recursos oriundos do Fundeb. 

Não podemos deixar de registrar que o não preenchimento dos dados 

do Siope, assim como a declaração de dados incorretos, podem gerar penalidades e a 

suspensão de transferência de recursos provenientes de convênios celebrados com os 

órgãos federais para as unidades federativas, em especial, com o Ministério da 

Educação e suas autarquias. 

Durante o passeio pelo sistema, foi identificado cada campo a ser 

preenchido e oferecidas as informações que facilitarão não somente o preenchimento 

dos dados, como também o conhecimento do sistema, bem como sua utilização. 

Assim, ao final dos estudos deste curso espera-se que você esteja apto a 

preencher todos os campos dispostos no Módulo da Remuneração dos Profissionais do 

Magistério. Mas se ainda permanecer alguma dúvida, você poderá contatar a equipe 

técnica do Siope, no FNDE, pelo Sistema “Fale Conosco” do SIOPE, disponível no Portal 

do FNDE, no seguinte endereço: 

https://www.fnde.gov.br/siopefaleconosco/index.php/publico. 


