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EDITAL DE MATRÍCULAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE 001/2019 

 Fixa a data e orienta os critérios para a matrícula para o ano letivo de 2019. 

              A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna 
público as normas e procedimentos destinados as matrículas de Educação Infantil – Creche- 
SEMED, para ano de 2019 na Rede Pública Municipal de Ensino de Chaves- Marajó- Pará. 

1. DAS MODALIDADES 

1.1-  Educação Infantil- tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 

05 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade, dividida por etapas e 

modalidades. 

1.2-  As vagas serão disponibilizadas em caráter emergencial de 80 vagas, em regime 

parcial de 04 horas diárias, sendo das 07:30 horas as 11:30 horas no turno da manhã 

e de 13:30 as 17;30 horas no turno da tarde, na seguinte proporção: 

Maternal I: Duas turmas com 15 alunos cada, para crianças de 02 anos completos a 02 anos, 11 
meses e 29 dias (uma turma no matutino e outra no vespertino). 

Maternal II: Duas turmas com 25 alunos cada, para crianças de 03 anos completos a 03 anos, 11 
meses e 29 dias (uma turma no matutino e outra no vespertino). 

 

           2- DOS PROCEDIMENTOS 

                 Os procedimentos referentes à inscrição no Cadastro de Solicitação de Vagas – 

Educação Infantil – Creche serão utilizados para o acesso à matrícula na Creche na oferta de 

atender no trabalho educacional com as crianças de 02 anos e 11 meses e 29 dias a 03 anos 

,11 meses e 29 dias,. Obedecendo as etapas de Divulgação/inscrição-cadastro-

validação/classificação/seleção e matrícula. 

2.1- O cadastramento para solicitação de vagas, bem como sua classificação, será realizado no 

período de 29/05 a 28/06 de 2019 e obedecerá aos passos: Divulgação, Inscrição/Cadastro- 

Validação, Classificação e matrícula. 

2.2- A inscrição deverá ser feita pelo pai/mãe ou responsável legal, diretamente na Secretaria 

Municipal de Educação, no endereço: Travessa Tancredo Neves, nº 87- Centro, próximo à Praça 

do Pescador, junto a Comissão de Cadastramento/ Matrícula à qual a escola/creche está 

vinculada. 

 No período de 04 a 14/06/2019, nos horários de Atendimento: De segunda a Sexta das 08:00 

às 12:00h e das 14:00 às 18:00h. 

2.3-  A classificação será nos dias de 17 a 19 de junho, pela equipe seletiva de 05 pessoas 

representantes dos setores públicos parceiros: (02 SEMED, 01 SEMAS,01 CMDCA, 01 CT), 

no auditório da SEMED. 

2.4-  A divulgação da seletiva e a efetivação da matrícula será nos dias 20 a 28 / 06/ 2019. E 

deverá afixar listas impressas nas repartições públicas da cidade e na página digital da 

Prefeitura/SEMED, informando os resultados concluídos e data para comparecimento na 

finalidade de efetivar a matrícula.   
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2.5- O pai/mãe ou responsável legal deverá comparecer nos dias 20 a 28/06/2019, junto a 

Comissão de Cadastramento para efetivação da matrícula.            

 

3- DAS INSCRIÇÕES  

                A inscrição no Cadastro de Solicitação de Vagas de Educação Infantil- Creche, ou 

entidades equivalentes será ofertada para crianças de até 03 anos de idade, conforme o capítulo 

II, Art.15 do inciso I da Resolução nº 01 de 05 de janeiro de 2010 – CEE. 

3.1- A inscrição no Cadastro de solicitação de vagas deverá ser realizada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos obrigatórios (original e cópia): 

a) Certidão de Nascimento/ Documento de identidade da criança; 

b) CPF da criança; 

c) Cartão de vacina da criança; 

d) Cartão do SUS da criança; 

e) Cartão da bolsa da família; 

f) 02 fotos 3X4 da criança; 

g) Comprovante de residência ou do endereço do trabalho do pai/mãe ou responsável legal;  

h) CPF e RG do pai, mãe ou responsável legal.            

  • A falta de apresentação de qualquer documento obrigatório impossibilita a 

realização da inscrição.   

3.2- A inscrição para solicitação de vagas será realizada mediante o Preenchimento da “FICHA 

DE CADASTRO DE INSCRIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE 02 e 03 ANOS”.  

a) Deverá ser entregue ao pai/mãe ou responsável legal o comprovante de Cadastro de 

Solicitação de Vagas (canhoto da ficha impressa). 

b) A Comissão de Cadastramento deverá compor a pasta do candidato com as cópias dos 

documentos apresentados no ato da inscrição.  

c) Todas as inscrições, sem exceção, passarão a formar a lista de inscritos de acordo com 

as vagas ofertadas na Creche, conforme a faixa etária informada, na ordem de 

classificação. 

d)  No ato da inscrição, a Comissão de Cadastramento deverá informar o/a pai/mãe ou 

responsável legal quanto às regras de seleção e como obter informações sobre a sua 

classificação (Fixar no quadro de aviso o quadro com critérios para seleção).  

                              

4- DAS VAGAS/ SELEÇÃO 

 4.1-   A oferta de vagas é dever do Estado, gerando um direito público subjetivo aos pais ou 

responsáveis que desejarem matricular o seu filho ou dependente, propõe-se a implantação de 

uma creche para o atendimento de crianças visando a instrução e proteção conforme estabelece 

as normas e leis educacionais vigentes. 

4.2- Tendo clareza que o número de vagas é inferior a demanda existente na sede do município, 

daremos prioridade as crianças em situação de risco social. Para esta seleção teremos em regime 

de colaboração e apoio os setores responsáveis pela Educação, Saúde, Assistência Social, 

Ministério Público, Conselho Tutelar e o Conselho de Direito- CMDCA. Para assim, entre as 
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crianças inscritas e classificadas se respeite os critérios avaliativos sócio econômicos elencados 

abaixo:  

-Baixa Renda: Criança cuja família participa de algum programa de assistência social; 

-Medida Protetiva: Criança em situação de vulnerabilidade social; 

-Risco Nutricional: Criança com vulnerabilidade nutricional com declaração da Secretaria de 

Saúde; 

-Mãe/Pai/Responsável legal Trabalhador(a): trabalhador(a) formal ou informal/autônomo.  

-Mãe Estudante: Criança cuja mãe esteja em idade escolar, conforme o Art.4º I da LDB. 

-Mãe Adolescente: Criança cuja mãe é adolescente, de acordo com o art. 2º do ECA  

CRITÉRIOS AVALIATIVOS PARA O ATENDIMENTO 

CRITÉRIO ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

 
BAIXA RENDA 

 
Criança cuja família 
participa de algum 

programa de assistência 
social 

 
 

20 

a. Cartão com o NIS (Número de 
Identificação Social); 

b. Inscrição no Cadastro Único 
para programas sociais do 
Governo Federal; 

Último extrato bancário atualizado. 

 
 

MEDIDA PROTETIVA 

- Criança em situação de 
vulnerabilidade social;                                                                                                                                         

- Criança em situação de 
acolhimento (Família 

Acolhedora);                                                                                                                                           
- Mãe em situação de 
violência doméstica e 

familiar. 

 
 

30 

 
a. Declaração ou outro 

documento expedido pelos 
órgãos do Poder Judiciário; 

b. Requisição de serviços 
assinada pelo colegiado do 
Conselho Tutelar; 

Declaração de acompanhamento no 
CREAS. 

 
RISCO NUTRICIONAL 

Criança em qualquer 
situação em que há 
presença de fatores, 

condições ou diagnósticos 
que possam afetar o 
estado nutricional do 

indivíduo. 

 
20 

 
Declaração da Secretaria Municipal de 

Saúde de Chaves. 

 
MÃE/PAI 
TRABALHADOR(a)OU 
RESPONSÁVEL 
LEGAL 
TRABALHADOR  
(Caso o responsável 
legal não seja a mãe, 
deve – se comprovar a 
guarda) 

 
Criança cuja mãe/pai ou 
responsável legal é 
trabalhador formal ou 
informal 

Trabalhador informal 25 a. Para trabalho formal: Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social atualizada; 

b. Último Contracheque; 
c. Para trabalho informal: 

Declaração do empregador de 
próprio punho;  

d. Para Trabalhador Autônomo: 
Preencher ficha padrão. 

01 salário mínimo 25 

01 salário mínimo até 
02 salários mínimos 

 
20 

Acima de 02 salários 
mínimos e até 04 
salários mínimos  

 
15 

Acima de 04 salários 
mínimos  

10 

 
 

Criança cuja mãe esteja 
em idade escolar, 
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MÃE ESTUDANTE conforme o Art.4º I da 

LDB, que dar direito à 
educação e o dever de 
educar. 
 

25 a. Declaração Escolar de 
matricula na rede regular de 
ensino. 

 
 
 
 
MÃE ADOLESCENTE 

Criança cuja mãe é 
adolescente, de acordo 
com o art. 2º do ECA 
Considera-se criança, para 
os efeitos desta Lei, a 
pessoa até doze anos de 
idade incompletos, e 
adolescente aquela entre 
doze e dezoito anos de 
idade 

 
 

 
05 

 
a. Documento de identificação 

civil que conste foto 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3- Após a apresentação dos documentos e/ou declarações comprobatórias, a classificação se 

efetivará conforme a maior pontuação. Em caso de empate deverá ser utilizados os seguintes 

critérios para desempate:  

      1º) Criança cuja mãe tenha maior número de filhos, neste caso, é indispensável apresentar a 

certidão de nascimento, original e cópia, de cada um dos filhos;  

      2º) Criança mais velha observando o ano/mês/dia/hora de nascimento.  

                   5 – DA CLASSIFICAÇÃO DE VAGAS 

1. A classificação das crianças inscritas no Cadastro de Solicitação de Vagas se dará na ordem 

decrescente de pontuação, da maior pontuação para a menor, obtida a partir dos “Critérios de 

Prioridade para o Atendimento”: 

 a) O pai/mãe ou responsável legal que demandar prioridade no atendimento, ao solicitar a vaga, 

deverá comprovar, por meios de documentos e/ou declarações, o atendimento aos critérios 

sociais, conforme o que se segue: 

b) Nos casos de determinação Judicial, será atribuída pontuação máxima, para que seja inserida 

na primeira posição de classificação do Cadastro de Solicitação de Vagas.  

c) A listagem de seleção no Cadastro deverão ser divulgadas por meio de edital nas repartições 

públicas da cidade e na página digital da Prefeitura/SEMED de 20 a 28/06/2019. 

 

                    6- DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA  

6.1- Compete à Comissão de Cadastramento, responsável pelo cadastramento da criança, 

comunicar diretamente ao pai/mãe ou responsável legal dos procedimentos a serem adotados e 

a documentação necessária para a efetivação de matrícula.  

6.2- O pai/mãe ou responsável legal deverá fazer o preenchimento das fichas: de Matrícula; 

Anexa a Matrícula Educação Infantil – creche. 
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 6.3-  A ocupação das vagas decorrentes de cancelamento de matrícula, de transferências ou do 

desligamento por infrequência (após o 30º dias letivos de ausência), deverá seguir, rigorosamente, 

a ordem de classificação no Cadastro de Solicitação de Vagas. 

6.4- O pai/mãe ou responsável legal deverá comparecer nos dias 20 a 28/06/2019, na 

Secretaria Municipal de Educação, situada na Travessa Tancredo Neves, nº 87- Centro, próximo 

à Praça do Pescador. Horários de Atendimento:  08:00 as 14:00, junto a Comissão de 

Cadastramento para efetivação da matrícula.           

6.5- No caso de não existir interesse do pai/mãe ou responsável legal na vaga ofertada, a 

desistência deverá ser formalizada pelo pai/mãe ou responsável com o preenchimento da 

FICHA DE RECUSA. 

6.6-  No caso de solicitação do Ministério Público, Conselho Tutelar, Rede de Atendimentos 

Socioassistenciais do Município de Chaves ou de outros órgãos públicos responsáveis pela 

proteção dos direitos da criança, a mesma será inserida para efetivação de sua matrícula, de 

acordo com a análise Técnica do encaminhamento. 

 

7- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1-  A divulgação do EDITAL DE MATRÍCULAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE 

001/2019, será realizada pela Secretaria Municipal de Educação no 03º dia útil que antecede à 

inscrição, o seja, de 30/ 05 a 03/ 06 por meio dos quadros de aviso das repartições públicas da 

cidade e na página digital da Prefeitura/SEMED.    

7.2-  Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela equipe de elaboração e desenvolvimento 

deste projeto responsável pelo atendimento da execução das ações inerentes ao processo de 

Divulgação/inscrição-cadastro-validação/classificação/seleção e matrícula na Educação 

Infantil- Creche- SEMED. 

  

Publique- se. 

 

 

Chaves-PA, 30 de Maio de 2019. 

 

 

 

 

 

MARIA JOSE LENA CORREA TAVARES 

Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº170/2018 


