
CATEGORIA F

OUTROS EDUCADORES DE INFÂNCIA E PROFESSORES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

NÍVEL CATEGORIA
Tabela em vigor de   

1 Setembro 2008 a 31 
Dezembro 2008

Tabela em vigor     
de 1 Janeiro 2009 a 
31 Dezembro 2009

F10

Educador de infância sem curso com diploma.   Professor do 1º ciclo do 
ensino básico sem magistério com diploma. Professor do 1º ciclo do ensino 
básico com diploma para as povoações rurais.                                                
Professor autorizado para o 1º ciclo do ensino básico.                    Educador 
de Infância autorizado.

€ 616,05 € 634,54

F9
Educador de infância sem curso com diploma e curso complementar.            
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e curso 
complementar.

€ 677,16 € 697,47

F8
Educador de infância sem curso com diploma e 5 ou mais anos de serviço.   
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e 5 ou 
mais anos de serviço.

€ 701,92 € 722,98

F7

Educador de infância sem curso com diploma e curso complementar e 5 ou 
mais anos de serviço.                                                                                        
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e curso 
complementar e 5 ou mais anos de serviço.                                                     
Educador de infância sem curso com diploma e 10 ou mais anos de serviço. 
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e 10 ou 
mais anos de serviço.

€ 745,16 € 767,52

F6

Educador de infância sem curso com diploma e curso complementar e 10 
ou mais anos de serviço.                                                                                   
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e curso 
complementar e 10 ou mais anos de serviço.                                                   
Educador de infância sem curso com diploma e 15 ou mais anos de serviço. 
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e 15 ou 
mais anos de serviço.

€ 844,23 € 869,55

F5

Educador de infância sem curso com diploma e curso complementar e 15 
ou mais anos de serviço.                                                                                   
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e curso 
complementar e 15 ou mais anos de serviço.                                                   
Educador de infância sem curso com diploma e 20 ou mais anos de serviço. 
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e 20 ou 
mais anos de serviço.

€ 934,87 € 962,91

F4

Educador de infância sem curso com diploma e curso complementar e 20 
ou mais anos de serviço.                                                                  Professor 
do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e curso 
complementar e 20 ou mais anos de serviço.                                                   
Educador de infância sem curso com diploma e 25 ou mais anos de serviço. 
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e 25 ou 
mais anos de serviço.

€ 1.053,98 € 1.085,60

F3

Educador de infância sem curso com diploma e curso complementar e 25 
ou mais anos de serviço.                                                                                   
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e curso 
complementar e 25 ou mais anos de serviço.

€ 1.109,29 € 1.142,57

F2
Educador de infância sem curso com diploma e 26 ou mais anos de serviço. 
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e 26 ou 
mais anos de serviço.

€ 1.123,00 € 1.156,69

F1

Educador de infância sem curso com diploma e curso complementar e 26 
ou mais anos de serviço.                                                                                   
Professor do 1º ciclo do ensino básico sem magistério com diploma e curso 
complementar e 26 ou mais anos de serviço.

€ 1.178,87 € 1.214,24


