
Município de Visconde do Rio Branco 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação de Visconde do Rio Branco – MG 
Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Visconde do Rio Branco – MG 

Tel: (32) 3559-1924 / (32) 3559-1925 

 

 

EDITAL SME-03/2017 

DIVULGAÇÃO DE VAGAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré-Escola) DA REDE 
MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO, CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO 

DAS VAGAS 

 

A Secretaria Municipal de Educação – SME - Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições, divulga as vagas para ingresso no primeiro período da Educação Infantil. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. Este edital visa estabelecer os procedimentos de cadastro e as diretrizes quanto à 
distribuição das vagas, atendimento, matrícula e transferência 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 Visconde do Rio Branco. 

1.2. Poderão participar as famílias residentes no Município de Visconde do Rio Branco, 
interessadas em vaga para o atendimento às crianças de quatro anos completos até 30 
de Junho de 2018, na Educação Infantil – Pré-escola. 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA O CADASTRO 

2.1. O cadastro será realizado nas escolas de educação infantil a partir de 23 de 
outubro, até 10 de novembro de 2017, ao qual receberá número do protocolo como 
comprovante no ato do cadastro. 

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

a) Comparecer em uma das Escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de 
Ensino, relacionadas no anexo I, portando os documentos exigidos. 

b) Ler na íntegra e estar de acordo com as regras do respectivo Edital; 
c) Preencher, total e corretamente, a ficha de cadastro; 

2.3 O comprovante do cadastro deverá ser guardado para entregar junto com os demais 
documentos no momento da matrícula. 

2.4 Será de exclusiva responsabilidade dos pais e/ou responsáveis legais pela criança, 
as informações prestadas, como também, o correto preenchimento e atualização do 
cadastro. 

2.5 Não serão aceitas solicitações de cadastro que não preencherem o respectivo 
documento de forma completa e correta ou fornecer dados inverídicos ou falsos, 
conforme estabelecido neste Edital. 

2.6 Os pais e/ou responsáveis legais ficam cientes que ao realizarem o cadastro, 
pleiteando a vaga, 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. 
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3. DA CLASSIFICAÇÃO 

3.1 Após o prazo de cadastro, o Sistema Eletrônico organizará automaticamente as 
crianças para matrícula na escola mais próxima de sua residência. 

3.2 As classificações ocorrerão de forma eletrônica pelo Sistema no momento da 
abertura da vaga, respeitando a capacidade máxima de atendimento das turmas. 

3.3 A pré-classificação depende do preenchimento correto do Cadastro. Informações 
preenchidas erroneamente poderão influenciar no encaminhamento do aluno para a 
escola. 

 

4. DO ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO 

4.1 As famílias poderão realizar o cadastro em uma das unidades da Rede Municipal de 
Ensino de Visconde do Rio Branco, que ofereçam a modalidade de ensino infantil. 

4.2 O atendimento presencial ocorrerá: 

4.2.1 Nos Centros e Escolas de Educação Infantil do perímetro urbano, nos dias nos 
dias 23 de outubro a 10 de novembro de 2017, das 8h às 11h e de 13h às 15h. 

4.2.2 Nos Centros e Escolas de Educação Infantil da zona rural, nos dias nos dias 26 de 
outubro a 10 de novembro de 2017, das 7:30h às 10h. 

 

5. DO CRONOGRAMA 

FASE DATA LOCAL 

Período de 
Cadastro 

23 de outubro a 10 
de novembro 

Centros e Escolas de Educação Infantil 

Divulgação da 
classificação 

27 de novembro 
No site: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

e Centros e Escolas de Educação Infantil 

Matrícula e entrega 
de documentos na 
unidade escolar 

04 a 15 de 
dezembro 

Exclusivamente na Unidade 
Escolar em que foi classificado 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1 Cada unidade escolar divulgará em mural a lista dos seus classificados, e pela 
internet, no endereço eletrônico www.viscondedoriobranco.mg.gov.br  

6.2 Após a divulgação da lista de pré-classificação nas unidades escolares, é de 
responsabilidade dos pais e/ou responsáveis legais da criança a apresentação dos 
documentos exigidos seguindo o cronograma estabelecido no item 5. 

 

7. DA MATRÍCULA 

7.1 A efetivação da matrícula somente será feita na unidade escolar em que o Sistema 
Eletrônico classificou a criança após a entrega da documentação, da verificação e 
comprovação das informações. 

7.2 A negativa ou o não comparecimento dos pais e/ou responsáveis legais em firmar a 
matrícula acarretará na anulação do cadastro e a consequente desclassificação. 

http://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/
http://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/
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7.3 Durante todo o processo de matrícula, a documentação entregue será objeto de 
verificação quanto sua autenticidade, sem prejuízo da aplicação das Leis vigentes; 

7.4 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 matrícula. 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA 

8.1 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 comprovante do cadastro, mediante convocação a ser disponibilizado 
na relação dos pré-classificados. 

8.2 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. 

8.2 Havendo divergências nas informações prestadas no sistema, e/ou ausência dos 
documentos comprobatórios que impliquem em mudança nos critérios de classificação, 
a matrícula não será efetivada, devendo os responsáveis legais realizar a atualização do 
cadastro para concorrer às vagas remanescentes. 

8.3 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 concessão de matrícula. 

8.4 Os responsáveis legais pela criança que for pré-selecionada deverão entregar cópia 
acompanhada do original, dos seguintes documentos, que serão analisados e 
confrontados com as informações prestadas no Sistema Eletrônico de Cadastro, 
conforme detalhado: 

8.5 DOCUMENTOS PESSOAIS DO GRUPO FAMILIAR 

a. Carteira de Identidade dos pais ou responsáveis; 
b. CPF dos pais ou responsáveis; 
c. Certidão de óbito do pai ou mãe, quando for o caso; 
d. Certidão de nascimento da criança; 
e. Carteira de Vacina (folha dos Dados do Nascimento e folha página de identificação e 

triagem neonatal da criança); 
f. Cartão do SUS da criança; 
g. Atestado médico das restrições de saúde da criança, quando for o caso; 
h. Comprovante de residência (cópia de faturas de água, luz e telefone) em nome dos 

responsáveis legais; 

 

9. DA COMISSÃO DE MATRÍCULA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

9.1 Todas as unidades escolares que atenderem o ensino infantil instituirão uma 
Comissão de Matrícula, que será composta pelo coordenador, 01 (um) professor da 
unidade escolar, 01 (um) representante dos pais de alunos. 
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9.2 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. 

9.3 Compete exclusivamente a Comissão de Matrícula: 

a) Conferir a habilitação das vagas/matrículas; 
b) Realizar análise da documentação entregue pelos responsáveis legais após a 

convocação e dar autenticidade aos mesmos 
c) Deliberar sobre a comprovação das informações prestadas pelos responsáveis 

legais no Sistema Eletrônico de Cadastro; 
d) Receber e verificar as denúncias encaminhadas à unidade referentes à 

comprovação de informações e matrículas; 
e) Aprovar as matrículas ou desclassificar os convocados pela unidade, observado o 

disposto neste Edital; e elaborando as respectivas justificativas. 

 

10. DAS VAGAS REMANESCENTES 

10.1 As vagas remanescentes e/ou abertura de vagas por desistências/abandonos nas 
unidades escolares serão disponibilizadas continuamente conforme a capacidade 
máxima de atendimento; 

10.2 Nos casos de abertura de novas turmas a Secretaria Municipal de Educação fará a 
divulgação através do endereço eletrônico https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br. 

 

11. DAS TRANSFERÊNCIAS 

11.1 O pedido de transferência poderá ser solicitado a qualquer tempo durante o período 
letivo de 2018; 

11.2 A transferência não se efetivará no caso caracterizado como abandono de vaga. 

11.3 Havendo a vaga na unidade ou turno desejado, a transferência ora pretendida, 
concorrerá com as demais crianças cadastradas; 

11.4 Os pedidos de transferências serão realizados nas unidades onde a criança está 
matriculada, sendo a solicitação de inteira responsabilidade dos responsáveis legais. 

 

12. DAS DENÚNCIAS 

12.1 As denúncias deverão ser formalizadas até o dia 30 de novembro de 2017, na 
unidade escolar em que houve a divulgação da pré-classificação para serem verificadas 
e apuradas pela Comissão de Matrícula, e caso for comprovada a irregularidade a vaga 
será ofertada ao próximo pré-classificado. 

12.2 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. 

https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/
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12.3 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 matrícula daquela vaga, sem prejuízo das 
medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 As famílias que foram desclassificadas devido a não comprovação de documentos 
poderão realizar novo cadastro e corrigir os seus dados para concorrerem às vagas 
remanescentes e/ou aguardar em lista de espera. 

13.2 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 matrícula. 

13.3 Poderá o Município de Visconde do Rio Branco, 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. 

13.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

 

 

 

 

MONICA ABILIO AAD CARDOSO 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - 2018 

 

Escola Localidade Vagas Manhã Vagas Tarde TOTAL 

EM Nely de Oliveira Bairro Capitão Gonçalo 80  80 

EM Dep. Luiz Soares da Rocha Bairro Cel. Joaquim Lopes 43 39 82 

EM Albertina L. C. Duarte COHAB I 36 36 72 

EM Porfírio Saraiva Colônia --- 10 10 

CEMEI Dona Zica Cesário Santa Maria --- 10 10 

EM Capitão Machado Capitão Machado 10 --- 10 

EM Mário Bouchardet Bela Vista 10 --- 10 

EM Francisca Carolina Piedade de Cima 10 --- 10 

EM Gabriel de Carvalho Gordura 10 --- 10 

EM Marta Sérgio Ferreira Clemente do Meio 10 --- 10 

EM Cel Joaquim Lopes Memória 10 --- 10 

TOTAL  219 95 314 

 



 
 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
ANEXO II – FICHA CADASTRAL 

PRÉ-MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 

 PROTOCOLO Nº:________________ 

UNIDADE ESCOLAR:  

CADASTRO ESCOLAR PARA MATRÍCULA – 1º PERÍODO - 2018 

Turno de Preferência: (    ) Matutino    (    ) Vespertino 

NOME DA CRIANÇA: 

DATA DE NASCIMENTO: 

FILIAÇÃO: 
 

Telefone: 

 

 
Telefone: 

 

ENDEREÇO: 
 

 

 

Declaro que as informações são verdadeiras e que apresentarei todos os comprovantes no momento da 
matrícula sob pena de perda da vaga. 

 

 

Visconde do Rio Branco, _____ de _____________de 20___ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE CADASTRO PRÉ-MATRÍCULA 

        NÚMERO PROTOCOLO:                                      

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME DA CRIANÇA: 

ASSINATURA: 

 

 


