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   EDITAL Nº 001/2021 DE CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NA CEMEI-PAULO COELHO. 

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Campo Novo de Rondônia-

SEMEC, no uso de suas atribuições legais e o que estabelece o Art, 5º, inciso II do §1º da Lei 

e Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, faz conhecer que no período de 23 de 

Novembro à 18 de Dezembro de 2020 será realizada CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR 

MUNICIPAL MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL para o ano letivo de 2022, tendo 

como objetivo atender a Meta 01( PME- instituído através da Lei nº 705/2015, de 24 de 

Junho de 2015). 

1 - DA IDENTIFICAÇÃO 

A CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAULO 

COELHO, está localizada no município de Campo Novo de Rondônia-RO, na Avenida Costa 

e Silva, nº 1923, setor 04, no Município de Campo Novo de Rondônia-RO, estado de 

Rondônia, organizar-se e reger-se-á por este regimento. 

2 -DOS OBJETIVOS E PÚBLICO ALVO: 

A CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR, é uma medida preparatória para a matrícula 

escolar do ano letivo de 2022 e objetiva subsidiar a organização do processo de matrícula e 

rematrícula escolar e ampliar o atendimento ao munícipio da rede escolar pública municipal 

de ensino. 

A Creche e Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Coelho funciona em 

período matutino, vespertino e integral, atendendo uma clientela de crianças na faixa etária de 

01 a 03 anos, 11 meses e 29 dias. 

Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394/96, a Creche e Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Coelho se propõe a atuar 

nos segmentos da Educação Infantil Creche Escola, assumindo a responsabilidade de 

complementar as atribuições da família, no atendimento às crianças de um a três anos, onze 

meses e vinte e nove dias, em suas necessidades básicas de educação, saúde, alimentação, 

higiene, afeto e socialização. 

3 - COMPOSIÇÃO DAS TURMAS. 

A fim de garantir um padrão mínimo de qualidade, a Creche e Escola se resguardará 

ao limite máximo do número de crianças por educador, conforme disposto a seguir: 

Grupo        Faixa etária                     

Maternal I      1 a 1 ano e 11 meses e 29 dias de idade 

Maternal II     2 a 2 anos e 11 meses e 29 dias de idade. 

Maternal III   3 a 3 anos e  11 meses e 29 dias de idade. 
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      Quantidade de alunos para cada auxiliar por turno 

Turmas  Alunos 

Auxiliar 

Auxiliar  

 Matutino 

Auxiliar 

 Vespertino 

Turmas Alunos 

Maternal I       06 02 02 01 24 

Maternal II 10 02 02 01 40 

Maternal III  14 02 02 01 56 

Total  - - - - 120 

A equipe é composta por 1(uma) pedagoga por turma. 

 4 -DAS VAGAS; 

Matrículas parciais 

 Alunos cursando a Creche e Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Coelho, 

tem sua vaga parcial assegurada, desde que a rematrícula seja efetuada dentro do 

prazo determinado. 

 Alunos novos serão matriculados por ordem de chegada ao local e dia marcado. 

 Após o preenchimento das vagas disponíveis haverá uma lista de espera, que será 

utilizada no decorrer do ano letivo conforme o surgimento de vagas, mesmo em caso 

de aluno vindo por transferência de outra Instituição de Ensino, caso a turma esteja 

lotada, deverá aguardar sua vez na lista de espera. 

 

   Matrículas integrais 

      Mesmo que o aluno já esteja matriculado o mesmo deverá concorrer à vaga integral com 

os demais, sua vaga fica assegurada somente em período parcial, o responsável deverá 

entregar a documentação para que seja analisado no prazo determinado como segue o 

relatório. Apresentar comprovante de trabalho e declaração de necessidade da vaga. A entrega 

da documentação a ser analisado para concorrer à vaga integral, será dos dias 16, 17, 18, 19 

de novembro 2021, na Creche e Escola Paulo Coelho, no dia 23 de novembro será feita a 

análise e o resultado final será publicado no dia 25 de novembro de 2021 no diário oficial do 

município, nas redes sociais (facebook) e impresso na instituição. 

     Para os alunos novos que não ficarem dentro da classificação poderão concorrer uma vaga 

parcial no dia marcado para as matrículas novas na ordem de chegada, ainda em caso de não 

conseguir a vaga poderá participar da lista de espera com os demais. 

 

Quantidade de vagas; 

 

Turmas  Alunos 

matutino 

Alunos 

vespertino 

Alunos  

integral 

Total  

 Maternal I       06 06 06 18 

Maternal II 10 10 10 30 

Maternal II 10 10 - 20 

Maternal III  16 16 12 44 

Total  - - - 112 
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5- DOS CRÍTERIOS PARA VAGA INTEGRAL: 

 

Tabela de pontuação para classificação da análise de documentação para vaga integral das 

matriculas para ano letivo 2022, para critério de avaliação será utilizado de 0 a 10 pontos no 

total. (cada critério de avaliação valerá de 0 à 2,5 pontos) 

 

Obs.; A renda familiar terá como critério de calculo: 1° categoria; um salário mínimo, 2,5 

pontos, 2° categoria; de um a dois salários mínimos, 1,5 pontos e 3° categoria; acima de dois 

salários mínimos, 1,0 ponto. 

Será convidado para fazer parte da analise da documentação um representante da 

SEMEC, Conselho Tutelar, Assistência Social, Representante dos pais e funcionário da 

instituição.  

6- DAS MATRÍCULAS: 

Quando a matrícula se der por transferência, a criança deverá apresentar documento 

relatório em que a instituição de Educação Infantil anterior informe sobre seu 

desenvolvimento. 

Tanto no caso de matrícula nova quanto no caso de matrícula por transferência, a 

criança será inserida na turma de acordo com sua faixa etária. 

Para a efetivação da matrícula e participar da seleção para vaga integral na Creche e 

Escola Paulo Coelho são necessários os seguintes documentos: 

Matrículas; Anexo I. 

Classificação para vaga integral; Anexos I, II, III, IV e V. 

Da instituição; Anexo VI. 

Será necessário comprovante de renda de todos responsáveis que compõem o grupo 

familiar. 

O calculo de renda familiar será feito sobre o vencimento base do salário. 

Aluno(a): 

CRITÉRIOS PONTOS MÁXIMO 

Entrega da documentação dentro no prazo estabelecido 0.0 

Criança vulnerável socialmente 2,5 

Criança que recebe bolsa família 2,5 

Mãe ou pai único responsável legal pela criança 2,5 

Renda familiar 2,5 

Total 10 

*O critério para desempate será baseada na renda familiar 

por pessoa. 

- 
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 O procedimento deste chamamento público observará os seguintes prazos: 

 

Procedimento Prazo/data Horário de atendimento 

Entrega de documentos 

para vagas integral 

16, 17, 18,19 de novembro de 2021. 
De segunda-feira à sexta- 

feira, das; 

07:15 ás 11:15 

Das 13:15 as 17:15 

Na Instituição 

Rematrículas  
29 e 30 de novembro e 1,2 e 3 de 

dezembro de 2021. 

Matriculas novas  6 e 7 de dezembro de 2021. 

Alunos desistentes       08 de dezembro de 2021. 

 

7 – A JORNADA DE ATENDIMENTO SERÁ DA SEGUINTE FORMA:  

I- O recebimento das crianças, no período matutino, será das 6h45 às 7h30min; 

II- A liberação das crianças, no período matutino, será das 11h às 11h45min; 

III- O recebimento das crianças, no período vespertino, será das 12h45min às 13h30min; 

IV- A liberação das crianças, no período vespertino, será das 17h às 17h45min. 

V- O recebimento das crianças, no período integral, será das 6h45 às 7h30min e a 

liberação das 17h às 17:45h. 

 

Divulgação das matriculas será feita através de cartazes, rádio, rede social e diário 

oficial do município. 
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ANEXO I 

 

a) Xerox da certidão de nascimento da criança; 

b) uma foto 3 x 4; 

c) xerox do documento de identificação dos responsáveis; 

d) xerox do Cartão de Vacinações devidamente atualizado; 

e) xerox do cartão do SUS; 

f) xerox do RG (se houver);  

g) xerox do CPF 

h) comprovante de renda, para conco 

rrer a vaga integral(um holerite ou declaração do empregador); 

i) comprovante de bolsa família. 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO PARA VAGA 

INTEGRAL: 

 
Modalidade: Educação Infantil: Integral 

Turma: (   ) Maternal I  (   ) Maternal II   (   )  Maternal III 

Ano letivo: 2022 

Nome do Aluno: _____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______/______/______ 

 

 Nome da Mãe: ______________________________________________________________ 

 Nome do Pai: _______________________________________________________________ 

RG: _______________________________ CPF: ___________________________________ 

Data de Nascimento ________/___________/___________ 

Endereço____________________________________________________________________ 

Bairro ______________________________________ n° _____________________________ 

Telefone____________________________________________________________________ 

 

Eu abaixo assino, requeiro a matricula do (a) acima identificado, declarando estar de 

acordo com as disposições do Regimento Interno Escolar deste estabelecimento e 

normas complementares. Assumo interna responsabilidade pelas informações. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura pai (mãe) ou responsável pela criança 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE DE RENDA DO RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade RG nº _____________________________ e inscrito(a) 

no CPF sob o nº _________________________, declaro sob responsabilidade, que minha 

renda mensal é no valor de 

R$_____________(____________________________________________). 

Tal renda é oriunda de ganhos obtidos com meu trabalho, no desempenho da(s) atividades(s) 

de ____________________________________________________________________,no 

seguinte 

local_____________________________________________________________________. 

 

Declaro ainda inteira reponsabilidade pelas informações contidas neste instrumento, estando 

ciente de que a omissão ou apresentação de informações e/ou documentos falsos ou 

divergentes poderão implicar nas medidas administrativas cabíveis.  

Autorizo a Secretaria municipal de Educação a certificar as informações acima. 

 

 

Campo Novo de Rondônia _____, de ______________________________ de 2021. 

 

 

 

                                      _____________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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ANEXO IV  

 

DECLARAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO 

(do empregador) 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins que 

_______________________________________________é funcionário(a) desta empresa, 

cumprindo, a jornada de trabalho de________________ à __________________ das _______ 

horas às______ horas, com intervalo para almoço das ________horas às _______horas. 

Autorizamos ainda, a Secretaria de Educação a certificar as informações acima. 

 

 

Campo Novo de Rondônia_________ de ______________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

(empregador) 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE DA VAGA INTEGRAL 

 

 

 

Eu, _______________________________________declaro para os devidos fins que 

necessito da vaga integral para meu filho(a), 

por________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Autorizo ainda, a Secretaria de Educação a certificar as informações acima. 

Por expressão da verdade segue assinado por mim. 

 

Campo Novo de Rondônia, ____ de ___________________ de  2021. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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ANEXO VI 

 

Número do Protocolo: 

Nome da Unidade Escolar: 

Vaga Pretendida: (    ) Maternal I     (      ) Maternal II     (      ) Maternal III 

Horário:   Horário: (      ) Vespertino                (       ) Matutino       (      ) Período Integral    

Nome da Criança: 

Filiação: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Endereço: 

DADOS SÓCIOECONÔMICOS 

Telefone para contato: 

Criança Vulnerável Socialmente:    (   ) Sim         (      ) Não 

Criança beneficiária do Programa bolsa família:   (     ) Sim         (       ) Não 

Todos os responsáveis legais pela criança possuem jornada de trabalho de 08 horas diárias em 

período diurno:        (      ) Sim        (      ) Não 

Grau socioeconômico familiar. 

Renda bruta Familiar: R$ ________________________ 

Valor do Aluguel: R$ __________________________ (     ) não paga 

Membros no grupo familiar. Quantos _________ 

Assinatura do Responsável: 

Declaro que as informações são verdadeiras e que apresentei todos os comprovantes no momento do 

cadastro sob pena de perda de vaga. 

Campo Novo de Rondônia, _________ de _____________________de 2021. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROTOCOLO DE CADASTRO  

NÚMERO DO PROTOCOLO: 

UNIDADE ESCOLAR: 

NOME DA CRIANÇA: 

RESPONSÁVEL PELO CADASTRO: 

 


