
CATEGORIA K

PROFESSORES DE ESCOLAS DE ENSINO ESPECIALIZADO ARTÍSTICO

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
K12 Restantes professores. 745,67 € 33,89 € 768,04 € 34,91 €
K11 Professor com habilitação própria sem grau superior. 797,33 € 36,24 € 821,25 € 37,33 €
K10 Restantes professores com 5 ou mais anos de serviço. 818,95 € 37,23 € 843,52 € 38,34 €

K9 Professor com habilitação própria sem grau superior e 5 ou mais anos de serviço.      
Restantes professores com 10 ou mais anos de serviço. 935,93 € 42,54 € 964,01 € 43,82 €

K8 Restantes professores com 15 ou mais anos de serviço. 1.055,55 € 47,98 € 1.087,22 € 49,42 €

K7 Professor com habilitação própria de grau superior.                                                       
Restantes professores com  20 ou mais anos de serviço. 1.110,36 € 50,47 € 1.143,67 € 51,99 €

K6 Professor com habilitação própria sem grau superior e 10 ou mais anos de serviço. 1.127,72 € 51,26 € 1.161,55 € 52,80 €

K5 Restantes professores com 25 ou mais anos de  serviço. 1.165,68 € 52,99 € 1.200,65 € 54,57 €

K4 Professor com habilitação própria de grau superior e 5 ou mais anos de serviço.         
Professor com habilitação própria sem grau superior e 15 ou mais anos de serviço. 1.179,38 € 53,61 € 1.214,76 € 55,22 €

K3 Professor com habilitação própria de grau superior e 10 ou mais anos de serviço.       
Professor com habilitação própria sem grau superior e 20 ou mais anos de serviço. 1.354,87 € 61,59 € 1.395,52 € 63,43 €

K2 Professor com habilitação própria de grau superior e 15 ou mais anos de serviço. 1.446,53 € 65,75 € 1.489,92 € 67,72 €

K1 Professor com habilitação própria de grau superior e 20 ou mais anos de serviço. 1.589,90 € 72,27 € 1.637,59 € 74,44 €

NOTA: Os docentes com licenciatura e profissionalização passam a ser remunerados pela Categoria A. E os docentes com bacharelato e profissionalização passam a ser 
remunerados pela categoria B.


