
CATEGORIA C

OUTROS PROFESSORES DOS 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO SECUNDÁRIO

NÍVEL CATEGORIA
Tabela em vigor de   

1 Setembro 2008 a 31 
Dezembro 2008

VALOR 
HORA 

SEMANAL   

Tabela em vigor     
de 1 Janeiro 2009 a 
31 Dezembro 2009

VALOR 
HORA 

SEMANAL   

C13 Restantes professores dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário. € 749,32 € 34,06 € 771,80 € 35,08

C12 Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário não 
profissionalizado com habilitação própria sem grau superior. € 801,24 € 36,42 € 825,28 € 37,51

C11 Restantes professores dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário com 5 ou mais anos de serviço. € 822,96 € 37,41 € 847,65 € 38,53

C10

Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 
profissionalizado sem grau superior.                                                                  
Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário não 
profissionalizado com habilitação própria sem grau superior e 5 ou mais anos
de serviço.                                                                              Restantes 
professores dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário com 
10 ou mais anos de serviço.

€ 935,93 € 42,54 € 964,01 € 43,82

C9 Restantes professores dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário com 15 ou mais anos de serviço. € 1.055,55 € 47,98 € 1.087,22 € 49,42

C8.2
Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário não 
profissionalizado com habilitação própria de grau superior sem anos de 
serviço.                                       

€ 814,49 € 37,02 € 838,92 € 38,13

C8.1
Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário não 
profissionalizado com habilitação própria de grau superior com 1ano de 
serviço.    

€ 972,27 € 44,19 € 1.001,44 € 45,52

C8

Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário não 
profissionalizado com habilitação própria de grau superior com  2 anos de 
serviço.                                                                                                   
Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 
profissionalizado sem grau superior com 5 ou mais anos de serviço.               
Restantes professores dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário com 20 ou mais anos de serviço.

€ 1.110,36 € 50,47 € 1.143,67 € 51,99

C7
Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário não 
profissionalizado com habilitação própria sem grau superior e 10 ou mais 
anos de serviço. 

€ 1.127,72 € 51,26 € 1.161,55 € 52,80

C6 Restantes professores dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário com 25 ou mais anos de  serviço. € 1.165,68 € 52,99 € 1.200,65 € 54,57

C5
Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário não 
profissionalizado com habilitação própria de grau superior e 5 ou mais anos 
de serviço.

€ 1.179,38 € 53,61 € 1.214,76 € 55,22

C4 Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 
profissionalizado sem grau superior e 10 ou mais anos de serviço. € 1.316,40 € 59,84 € 1.355,90 € 61,63

C3
Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário não 
profissionalizado com habilitação própria de grau superior e 10 ou mais anos 
de serviço.

€ 1.354,87 € 61,59 € 1.395,52 € 63,43

C2 Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 
profissionalizado sem grau superior e 15 ou mais anos de serviço. € 1.443,89 € 65,63 € 1.487,21 € 67,60

C1 Professor dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 
profissionalizado sem grau superior e 20 ou mais anos de serviço. € 1.691,04 € 76,87 € 1.741,77 € 79,17


