
     

 
 
 
 

EDITAL Nº 001 / 2018 
 
 

Imbé, 07 de fevereiro de 2018. 
 

 

 
O Município de Imbé, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, no uso de suas atribuições e  de acordo com as disposições regimentais, 

torna público e de conhecimento dos interessados, que mediante o presente 

Edital, estabelecerá as diretrizes do processo de REMATRICULA de alunos na 

Educação Infantil para o ano letivo de 2018, nas Unidades Escolares de Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino de Imbé. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Este edital visa estabelecer os procedimentos de cadastro para REMATRICULA 

de alunos na Educação Infantil para o ano letivo de 2018 nas Unidades Escolares 

e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Imbé, para o 

atendimento às crianças de quatro meses a três anos, onze meses e vinte e 

nove dias na educação infantil. 

 

Ficam vinculados a este Edital os seus anexos. 

 

A enturmação das crianças será realizada por faixa etária considerando a data 

corte de 31 de março. 

 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A REMATRICULA: 

  

O cadastro para a rematricula será realizado nas Escolas de Educação Infantil no 

período compreendido entre os dias 07 de março de 2018 e 30 de março de 

2018. 

  

Para cadastrar-se, o responsável deverá realizar os seguintes procedimentos: 

 
  

a) Comparecer a uma Escola de Educação Infantil do Município; 

b) Preencher, total e corretamente, a ficha de cadastro; 

c) Anexar toda documentação comprobatória das informações fornecidas no 

cadastro, conforme itens anexos; 



     

 

Será de exclusiva responsabilidade dos pais e/ou responsáveis legais pela 

criança, as informações prestadas, como também, o correto preenchimento e 

atualização do cadastro. 

  

A Rematricula em uma das unidades da Rede Municipal de Ensino de Imbé poderá 

ser realizada nas seguintes datas e horários: 

  

De 07/03/2018 a 30/03/2018 das 8h00min as 11h30min e das 13h30min as 

17h00min. 

  

Não serão aceitas solicitações de rematricula que não preencherem o respectivo 

documento de forma completa e correta ou fornecer dados inverídicos ou falsos, 

conforme estabelecido neste Edital. 

  

Os pais e/ou responsáveis legais ficam cientes que ao realizarem o cadastro, 

pleiteando a rematricula, implicará no pleno conhecimento e aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como das condições 

previstas em lei, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie 

de desconhecimento. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REMATRICULA: 

 

Para comprovar as informações declaradas no cadastro, os pais e/ou 

responsáveis legais deverão providenciar os documentos atualizados e 

completos (referentes à criança e ao seu grupo familiar), conforme itens abaixo, 

para serem entregues juntamente com o cadastro de rematricula. 

 

No momento da entrega dos documentos será utilizado um formulário de 

conferência  e constatada a falta de documentos solicitados será dado prazo de 24 

(vinte e quatro) horas para a entrega dos mesmos. 

 

Após análise dos documentos, a unidade escolar divulgará em mural, a listagem 

das rematriculas deferidas. 

 

O aluno que não apresentar toda a documentação no prazo exigido perderá o 

direito a vaga. 

 

O representante legal responde judicialmente pela veracidade e autenticidade 

das informações e documentos apresentados, sendo que os demais entes do 

grupo familiar responderão solidariamente pela veracidade das informações e 

documentos que vieram a ser apresentados no processo de rematrícula. 

 

Os responsáveis legais pela criança que pleitearem a rematricula deverão 



     

entregar cópia acompanhada do original, dos seguintes documentos, que serão 

analisados e confrontados com as informações prestadas, conforme detalhado: 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO GRUPO FAMILIAR 

 

a) Carteira de Identidade de todos os integrantes do grupo familiar podendo ser 

apresentada certidão de nascimento no caso dos menores de 18 anos; 

b) Certidão de nascimento da criança; 

c) Carteira de Vacina (folha dos Dados do Nascimento e folha página de 

identificação e triagem neonatal da criança); 

d) Cartão do SUS da criança; 

e) Atestado médico das restrições de saúde da criança; 

f) Comprovante de residência (cópia de faturas de água, luz e telefone) em 

nome dos responsáveis legais (Caso não estiver em nome dos responsáveis, 

deverá anexar juntamente uma declaração de residência assinada pelo titular com 

firma reconhecida em cartório); 

g) Certidão de Casamento ou União Estável ou Nascimento atualizada, 

acompanhada, esta última, de declaração de união estável ou de que não 

convive em União Estável (Anexo I e II); 

h) Declaração de Separação de Fato ou Fim da Relação Conjugal (com 

assinatura do declarante e registro em cartório), em caso de separação não 

legalizada (Anexo III); 

i) Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada do pai e da mãe do 

aluno; 

j) No caso de criança com deficiência, apresentar laudo médico, com data 

atualizada; 

k) Declaração de atendimento pela Secretaria de Assistência Social e 

comprovante da folha resumo, quando for o caso. 

l) Declaração de horário de Trabalho com registro em cartório (simples 

reconhecimento de firma) (Anexo IV e Anexo V), quando for o caso. 

 

 

DA COMISSÃO DE MATRÍCULA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

 

A Comissão de Matrícula será formada por 3 (três) servidores da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura. 

 

Todo o registro realizado pela Comissão de Matrícula será lavrado em livro Ata, 

bem como a relação completa da composição dos membros e suas respectivas 

assinaturas, que deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação 

no primeiro dia útil após sua composição ou alteração. 

 

Compete exclusivamente a Comissão de Matrícula: 

 



     

a. Realizar análise da documentação entregue pelos responsáveis legais; 

b. Deliberar sobre a comprovação das informações prestadas pelos 

responsáveis legais; 

c. Receber e verificar as denúncias encaminhadas à unidade referentes à 

comprovação de informações e matrículas; 

d. Aprovar as rematrículas ou desclassificar os convocados pela unidade, 

observado o disposto neste Edital; 

e. Produzir relatório dos processos de rematrículas contendo, no mínimo, a 

relação dos cadastros desclassificadas e suas respectivas justificativas; 

f. Prestar esclarecimentos acerca das rematrículas realizadas na unidade 

quando solicitado pela Secretaria de Educação; 

 

Durante todo o processo de rematrícula, a documentação entregue será objeto de 

verificação quanto sua autenticidade, sem prejuízo da aplicação das Leis 

vigentes. 

 

No decorrer do processo de análise dos documentos, a Comissão de Matrícula 

poderá solicitar aos responsáveis legais, esclarecimentos ou documentos a fim 

de complementar a instrução do processo de rematrícula. 

 

 

DA DIVULGAÇÃO DAS REMATRICULAS  

 

Cada Escola divulgará em mural a lista do resultado dos pedidos de 

rematriculas. 

 

As solicitações deferidas terão sua matricula automaticamente realizada para o 

ano letivo de 2018. 

 

As solicitações indeferidas serão comunicadas aos pais e/ou responsáveis o 

motivo do indeferimento, sendo que os mesmos terão o prazo de 5 (cinco) dias 

para recorrer da decisão. 

 

Não serão aceitos a entrega de novos documentos na interposição do recurso. 

 

 

DAS DENÚNCIAS 

  

As denúncias poderão ser formalizadas a qualquer tempo, através da Ouvidoria 

da Prefeitura Municipal de Imbé, telefone n°3627.8566, para serem verificadas 

e apuradas pela Comissão de Matrícula, e caso for comprovada a irregularidade a 

vaga será cancelada.  

 

Durante o período de averiguação a Comissão de Matrícula designará 



     

profissional habilitado para realizar contatos telefônicos, e outros procedimentos, 

além de solicitar esclarecimentos adicionais mediante entrevista e/ou 

documentação complementar. Emitirá ainda, notificação para informar o 

recebimento de denúncia e permitirá encaminhamento de defesa por escrito no 

prazo máximo de 02 (dois) dias. 

 

A partir da comprovação de fraude, falsificação, omissão, contradição de 

informações, adulteração de documentos ou infração de qualquer item do 

presente Edital, a Comissão de Matrícula suspenderá a rematrícula daquela 

vaga, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

As condições deste Edital são universais e, portanto, são as mesmas para todos, 

razão pela qual são formalizadas seguindo disposições rígidas e inegociáveis, em 

que se obrigam tanto a Secretaria de Educação como os interessados, após o 

deferimento da rematrícula. 

 

Poderá o Município de Imbé, através da Secretaria de Educação, revogar o 

presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse 

público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso 

de ilegalidade. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 
 

JOSELAINE DA SILVA CARDOSO 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
 
 
Eu,   _______________________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade RG nº

 _________________e inscrito(a) no CPF sob o nº

 _________________ e _________________________    

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

sob o nº   , declaramos, para 

fins que convivemos em UNIÃO ESTÁVEL desde     /    /    , de natureza 

familiar, pública e duradoura com o objetivo de  constituição da família. 

 

Declaro ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste 

instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de 

informações e/ou documentos falsos ou divergentes poderão implicar nas 

medidas administrativas cabíveis. 

Autorizamos a Secretaria de Educação a certificar as informações acima. 

(Este documento deverá ser registrado em cartório) 

 

Local e data: 

__________________       ,        de  de 2018. 

 
 
 

 

Assinatura do Declarante                                        Assinatura do Declarante 



   

 

ANEXO II - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL 
 
 
Eu, _____________________________________________________  ___, 

portador(a) da cédula de identidade RG nº  _________________ 

e inscrito(a) no CPF sob o nº   _______, declaro 

expressamente, sob responsabilidade civil e criminal, que não mantenho 

relação de vida comum ou união estável com outra pessoa, nas condições dos 

artigos 1.723 e seguintes do Código Civil Brasileiro, Título III – “Da União 

Estável”, permanecendo no estado civil de ____________________  . 

 

Declaro ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste 

instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de 

informações e/ou documentos falsos ou divergentes poderão implicar nas 

medidas administrativas cabíveis. 

Autorizamos a Secretaria de Educação a certificar as informações acima. 

(Este documento deverá ser registrado em cartório) 

 

 

Local e data: 

_____________           ,  _ _ de____________de 2018. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

 

 

 



   

 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO 
 
 
Eu, __________________________________________________         , 

portador(a) da cédula de identidade RG nº  _________________ 

e inscrito(a) no CPF sob 

o nº___________                                   _ 

e ________________      portador(a) da 

cédula de identidade RG nº e inscrito(a) no CPF 

sob o nº   , declaramos, para 

fins de apresentação ao Centro de Educação Infantil, que não convivemos 

maritalmente. 

 

Declaro ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste 

instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de 

informações e/ou documentos falsos ou divergentes poderão implicar nas 

medidas administrativas cabíveis. 

Autorizamos a Secretaria de Educação a certificar as informações acima. 

(Este documento deverá ser registrado em cartório) 

 
 
Local e data:  
 

________________________, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins que ____________________________ 

é funcionário desta empresa, cumprindo de segunda a sexta-feira, a 

jornada de trabalho das _______horas às   horas, com 

Intervalo para almoço das    horas às _____ horas. 

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

(Este documento deverá ser registrado em cartório) 

 

 
Local e data:  
 

________________________, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 



   

ANEXO V - DECLARAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO 
(Autônomo, Profissional Liberal, Trabalhador Informal ou Eventual, Sócio 

Majoritário) 
 
 
 
Eu, ___________________  _________________, 

portador(a) da cédula de identidade RG nº  _________________e 

inscrito(a) no CPF sob o nº  , declaro  que  minha 

jornada de trabalho é das _____ horas às  horas (____ dias por 

semana). 

 

Declaro ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste 

instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de 

informações e/ou documentos falsos ou divergentes poderão implicar nas 

medidas administrativas cabíveis. 

Autorizo a Secretaria de Educação a certificar as informações acima. 

(Este documento deverá ser registrado em cartório) 

 
 
 
Local e data:  
 

________________________, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 
 


