ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Camboriú, 14 de março de 2016.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Nº 006/2016

Conforme Decreto nº 1.845/2014, o qual regulamenta a Lei nº 2.536/13 que dispõe sobre a
criação da fila única e trata da abertura de vagas nos Centros de Educação Infantil, a Secretária
de Educação de Camboriú, no uso das atribuições que lhe são conferidas.
RESOLVE: Convocar os seguintes pais ou responsáveis, das crianças abaixo citadas, para
que se dirijam a Sede da Secretaria de Educação, sito a Rua José Francisco Bernardes,
429, Centro – Camboriú, no prazo de dois dias úteis, munidos dos documentos, para
efetivação da matrícula no CEI que dispõe da vaga.

Art. 1º - Segundo o Decreto nº 1.845/2014 em seu Art. 5º: O candidato que desejar declinar
(recusar) da vaga, por não atender a necessidade da família, deverá no prazo de dois (dois)
dias úteis da publicação do edital de convocação, registrar a sua renúncia, por escrito
diretamente na Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de que a sua colocação
permaneça inalterada até a próxima vaga de seu interesse.

Art. 2º - O candidato a vaga convocado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a
publicação do edital de convocação, para realizar a matrícula, sob pena de renúncia tácita.
A matrícula deve ser realizada pessoalmente pelos pais ou responsáveis, diretamente na
Secretaria da Educação
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São documentos necessários para realização da matrícula:






Cópia da certidão de nascimento da criança;
Comprovante de residência;
Cópia da carteira de vacinação;
Cópia do RG e CPF dos pais e/ou responsáveis pela criança;
Comprovante de trabalho dos pais e/ou responsáveis, podendo ser:

a) holerite de pagamento;
b) carteira de trabalho devidamente anotada pelo empregador;
c) contrato de trabalho;
d) declaração do empregador com número do CNPJ e assinatura reconhecida como autêntica
pelo cartório de registro de títulos e documentos

FÁTIMA NAIR BAMBINETTI GERVÁSIO
Secretária da Educação

