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TERMO DE OPÇÃO 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Diretor(a) de Recursos Humanos da Fundação Escola Técnica Liberato 
Salzano Vieira da Cunha 

Eu, _________________________________________________________________________, 
Identidade Funcional nº _______________________ portador do RG nº ________________________, 
servidor(a) da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, contratado para o cargo de 
_______________________________________________________, regido pelo Plano de Carreira em 
extinção, de que trata o Processo nº 00008-19.56/86-0, e alterações, aprovado pelo Governador do 
Estado, em 12 de agosto de 1992, venho por meio deste termo manifestar meu interesse em optar 
pelas vantagens do § 1º do artigo 15, da Lei nº 14.498, de 03 de abril de 2014, onde fica assegurado 
aos(às) servidores(as) integrantes do Quadro de Cargos Permanentes e do Quadro de Cargos 
Especiais previstos no Plano de Carreira em extinção, bem como ao(à) servidor(a) ocupante do cargo 
de Técnico em Informática, admitido nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2010 e do Plano 
de Carreira supracitado, o que segue: 

I - a adoção da matriz salarial estabelecida no Anexo V da referida Lei, respeitando-se a faixa 
salarial correspondente ao cargo e a classe salarial em que o(a) servidor(a) encontra-se posicionado(a) 
na matriz salarial na data da publicação da Lei mencionada; 

II - aplicação das disposições previstas nos artigos 8º a 10 da referida Lei, no que couber; e 
III - a percepção de uma parcela mensal denominada “Adicional de Incentivo à Capacitação”, 

nos termos do artigo 11 da Lei em questão, no que couber, conforme tabela a seguir: 

Cargos em extinção do Plano de Carreira e alterações, 
aprovado pelo Governador do Estado em 12 de agosto 

de 1992 

Nível de escolaridade formal 
superior ao previsto para 

exercício do cargo 

Percentual do 
Adicional (não 

cumulativo) 
Agente Administrativo I, Auxiliar de Disciplina, Motorista, 

Zelador, Vigia e Servente Nível médio completo 10 

Agente Administrativo II e III, Auxiliar de Ensino, 
Desenhista, Secretário de Escola, Técnico em 

Contabilidade, Técnico de Pessoal, Técnico em 
Informática, Tesoureiro e Operador de Máquinas Especiais 

Ensino Superior completo 15 

Advogado, Arquiteto, Assessor de Comunicação Social, 
Bibliotecário, Contador, Engenheiro, Médico, Orientador 
Educacional, Professor, Psicólogo, Supervisor Escolar e 

Técnico em Educação 

Especialização, com carga 
horária igual ou superior a 360 

horas/aula 
10 

Mestrado completo 17 

Doutorado completo 27 

Novo Hamburgo, ____________ de _______________________________ de ______________. 

________________________________ 
Assinatura do(a) Servidor(a) 
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