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30 de junho de 2022.

organizacional do 

decretou e eu sanciono a seguinte lei:

- Iapar-Emater.

- Iapar-

I - Profissional Auxiliar;

II - Profissional Administrativo;

III - Profissional Especialista;

IV -

V - Profissional Pesquisador.

crescentes.

Para fins desta Lei, considera-se:

I -



II -

III - colaridade 
exigido) e requisitos, podendo ser exercida por pessoas ou profissionais de diferentes 

IV -

V -
de diversas 

VI -

escolaridade, constituindo-se a linha natural de crescimento vertical do servidor no cargo ou 

VII -

VIII -

IX -

desempenho do servidor. 

- Iapar-

de acordo com os cargos que determinam a linha de desenvolvimento profissional dos 
servidores constam no Anexo II desta Lei.

DO INGRESSO

- Iapar-Emater, na Carreira de Desenvolvimento Rural, dar-se-

vaga.



credenciada.

Em con

extintos ao vagar.

concursos 

institutos de desenvolvimento na carreira.

- Iapar- a 

- Iapar-Emater.

O ser
- Iapar-Emater, em virtude de concurso 

condi

- Iapar-

rio.

Art. 10

administrativo.



Art. 11. A ca

de Desenvolviment - Iapar-

DOS INSTITUTOS DE DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 12.

outra imediatamente superior na mesma clas

lico e em que o servidor foi 

Art. 13.

complementar em vigor.

Art. 14.

definidos em R
- - Iapar-

Para os servido

correspondentes

Art. 15.
- Seab e 

- Iapar-Emate

Lei, reiniciando-



Para os se

reiniciando-

Para instruir seu requerimento n

I - para os ocupantes do cargo de Profissional Auxiliar e Profissional Administrativo, 

cada quarenta horas; 

II -
;

III -

- e 

IV - utilizados para 
excetuando-se os utilizados 

/ou certificado de curso realizado fora do

stricto sensu.

classe e 

Art. 16. -

carreira.

modalidade ser requerida apenas uma vez ao longo da carreira;

o estabelecido no Anexo III 
desta Lei.



-se 
o descrito no Anexo III desta Lei.

pr
presente carreira, bem como nas carreiras antecessoras, em processos anteriores a 

obrigatoriamente 
cimento.

imediatamente maior que o 

-
cumpridos e averbados ou reconhecidos para efeitos legais nas carreiras e nas classes, 

-se aos novos 

Art. 17. desenvolvimento na 
ade, restando sem 

Art. 18.
compr

oficial.

DA ESTRUT

Art. 19. Desenvolvimento 

verbas estabelecidas no art. 20 desta Lei.

Art. 20.

I -

II -

III -

IV - adicional noturno;

V - -funeral;

VI - verba

regulamentada por Lei;



VII -

VIII - abono, na forma desta Lei.

Art. 21. e disposto na Lei de 

Art. 22. provimento em 
acional.

Art. 23.
- Iapar-Emater:

I -

II - -C

III - das carreiras do Instituto Emater:

- Iapar-

- Iapar-Emater.

Desenvolvimento Rura - Iapar-
-

c

Art. 24.

op - Iapar-



dade, 

quadrados 
segundo o descrito no art. 25 desta Lei.

blico, 
extinguindo a parcela correspondente ao abono. 

Art. 25.

- Iapar-
referido enquadramento realizado de acordo com o estabelecido no Anexo VII desta Lei.

Art. 26.
De

Art. 27. Aplica-

5 de julho de 2005.

Art. 28.

manifestando-se formalmente a esse respeito, sendo o enquadramento realizado pela 

orientado formalmente aos servidores abrangidos.  

Par



mo ativa para todos os efeitos dos direitos 

Art. 29.
em 

existir.

Art. 30.
- 05, de 2014, e as 

extintas ao vagar.

Art. 31.

e 
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 32.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publ

, em 30 de junho de 2022.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado 

Chefe da Casa Civil

Prot.   18.132.637-9





ANEXO I

-IAPAR-EMATER



ANEXO II

PROFISSIONAL
ESPECIALISTA(PE)



ANEXO III



ANEXO IV

PROFISSIONAL
ESPECIALISTA



ANEXO V

PROFISSIONAL
ESPECIALISTA(PE)



ANEXO VI

REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL





ANEXO VII

Profissional
Especialista

Profissional
Especialista

(PE)




