
 

 

Município de Visconde do Rio Branco 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

EDITAL 003/2021 

ABERTURA DE CADASTRO E MATRÍCULA PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL (berçário, maternal I, II e III, Primeiro e Segundo Períodos) NA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

A Secretaria Municipal de Educação – SME - Visconde do Rio Branco, no uso de suas 

atribuições, divulga os critérios para cadastramento e matrícula nas Escolas de 

Educação Infantil e Creche da Rede Municipal de Visconde do Rio Branco-MG. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. Este edital visa estabelecer os procedimentos de cadastro e as diretrizes quanto à 

matrícula de alunos nas Creches e Pré-Escolar da Rede Municipal de Ensino de 

Visconde do Rio Branco, para o ano letivo de 2022. 

 

1.2. Poderão participar as famílias residentes no Município de Visconde do Rio Branco, 

interessadas em concorrer a uma vaga nas creches para o atendimento às crianças com 

idade de seis meses a três anos completos até 31 de março de 2022. As vagas serão 

disponibilizadas de acordo com a área de zoneamento em que residem os pais e 

responsáveis. 

 

1.3. Poderão participar as famílias residentes no Município de Visconde do Rio Branco, 

interessadas em concorrer a uma vaga na pré-escola (1º e 2º períodos) para o 

atendimento às crianças de 04 e 05 anos completos até 31 de março de 2022. As vagas 

serão disponibilizadas respeitando a área de zoneamento em que residem os pais e 

responsáveis.  

 

1.4. O Cadastro realizado não é garantia de vaga, mas para conhecer a demanda de 

alunos e providenciar as ampliações dos espaços escolares, se necessário. Por meio do 

cadastro as crianças serão chamadas para o preenchimento das vagas disponíveis de 

acordo com o zoneamento, classificação e critérios de prioridade estabelecidos neste 

Edital. 

 

1.5. Ficam vinculados a este Edital os seus anexos. 

 

1.6. As crianças que não completarem 6 meses entre o início das aulas e o dia 31 de 

março terão sua vaga garantida, porém só poderão frequentar após completar os 6 

meses. 
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1.7. Para o ingresso no primeiro período, a idade mínima exigida é de 04 (quatro) anos 

até 31 de março de 2022, conforme legislação vigente. 

 

1.8. A enturmação das crianças será realizada por faixa etária. 

 

1.9. O início das aulas, bem como a oferta de vagas, estarão condicionados ao 

cumprimento de todos os protocolos de segurança sanitários determinados pelas 

autoridades competentes no enfrentamento à COVID-19. 

 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA O CADASTRO 

2.1. O cadastro será realizado presencialmente nas dependências do Colégio Municipal 

Rio Branco, situado à Rua Prefeito Ruy Bouchardet, bairro Caiçaras, no período de 10 a 

14 de janeiro de 2022, no horário de 08h às 16h, respeitando os protocolos sanitários 

vigentes. 

 

2.2. Para realizar o cadastro, o responsável deverá realizar os seguintes procedimentos: 

a) Ler na íntegra este edital e estar de acordo com as regras estabelecidas; 

b) Comparecer ao Colégio Municipal Rio Branco, munido dos documentos 

(original e cópia), relacionados nos itens 4 e 5 deste Edital ou acessar link 

de inscrição que estará disponível nas mídias sociais da Prefeitura 

Municipal no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. 

 

2.3. Será de exclusiva responsabilidade dos pais e/ou responsáveis legais pela criança as 

informações prestadas, assim como manter em sua posse o protocolo de comprovante 

do cadastro. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. 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 alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
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3. DAS VAGAS  

3.1 O número de vagas disponíveis é o constante no ANEXO I, que determina quantos 

alunos poderão ser convocados para matrícula de acordo com a capacidade de 

atendimento de cada unidade escolar. 

 

4. DOCUMENTOS PESSOAIS DO GRUPO FAMILIAR: 

a. Documento de identificação com foto de todos os integrantes do grupo familiar 

(crianças e adolescentes, aceita-se certidão de nascimento). 

 

b. CPF de todos os integrantes do grupo familiar. 

 

c. Certidão de óbito do pai ou mãe da criança, quando for o caso. 

 

d. Declaração emitida pelo PSF comprovando que a carteira de vacinação da criança 

está atualizada. 

 

e. Cartão do SUS atualizado da criança (dúvidas, procurar PSF ou Secretaria 

Municipal de Saúde, situada no CIS - Centro Integrado Social, na Rua do Divino, 

Centro). 

 

f. Número de Identificação Social (NIS) da criança (dúvidas, procurar a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, situada no CIS - Centro Integrado Social, na 

Rua do Divino, Centro). 

 

g. Comprovante do Programa Bolsa Família atualizado, quando a criança for 

beneficiária (dúvidas, procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

situada no CIS - Centro Integrado Social, na Rua do Divino, Centro). 

 

h. Comprovante do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, quando for o 

caso. 

 

i. Atestado médico das restrições de saúde da criança (quando houver). 

 

 

j. Laudo Médico declarando Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e 

Altas habilidades/Superdotação, quando for o caso. 

 

k. Conta de luz em nome dos responsáveis legais; ou Conta de Luz com declaração 

do proprietário, em caso de aluguel. 
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l. Declaração de vínculo de trabalho de todos os integrantes do grupo familiar, 

contendo horário de trabalho, tempo de vínculo e último salário. 

 

Parágrafo único: Os pais  e/ou responsáveis devem apresentar, a cada 06 (seis) meses, 

os documentos comprobatórios de trabalho, declaração do PSF com a atualização de 

vacinação da criança e atualização do Programa Bolsa Família, ou quando solicitado 

pela unidade escolar.  

 

5. COMPROVANTES DE DESPESA DO GRUPO FAMILIAR 

5.1. Contrato de locação e/ou declaração do proprietário do imóvel contendo o valor 

pago de aluguel. 

5.2. Comprovante de pagamento do financiamento do imóvel. 

5.3. Comprovante de pagamento de pensão alimentícia. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA MATRÍCULA 

6.1 No decorrer do processo de análise dos documentos, a Secretaria Municipal de 

Educação poderá solicitar aos responsáveis legais esclarecimentos ou documentos a fim 

de complementar a instrução do processo de matrícula. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1 Após o prazo de cadastro, o Sistema Eletrônico organizará automaticamente um 

relatório com o Índice de Classificação, obtido pelo candidato e, com base nesse 

relatório serão classificadas as crianças que serão convocadas para matrícula. 

7.2 As classificações ocorrerão, respeitando a capacidade máxima de atendimento das 

turmas de cada unidade e os seguintes critérios de pontuação: 

I. Crianças atendidas pelo Programa Família Acolhedora. 100 pontos 

II. Crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família. 100 pontos 

III. Grupo familiar em que todos os responsáveis legais pela criança possuem 

jornada de trabalho de 08 horas diárias em período diurno. 200 pontos 

IV. Grau socioeconômico familiar (Renda) de 0 a 100 pontos 

V. Pais que trabalham ou residem em localidades no entorno da Unidade 100 

pontos 

 

7.3 O Cálculo do Grau socioeconômico familiar, para concessão de vaga será feito a 

partir da seguinte fórmula para cálculo do Índice de Classificação – IC. 

    
         

  
 

Onde: 

IC = Índice de Classificação 
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RBF = Total da Renda Bruta Mensal do Grupo Familiar (todos os tipos de 

recebimentos percebidos pelo grupo familiar, inclusive os que recebem seguro 

desemprego no ato do cadastro); 

MO = Gastos com Moradia (aluguel ou financiamento do primeiro imóvel); 

PA = Pagamento de pensão alimentícia. 

GF = Número de Integrantes do Grupo Familiar 

Pontuação: 

IC até 100 = 100 pontos 

IC entre 100 e 200 = 90 pontos 

IC entre 200 e 300 = 80 pontos 

IC entre 300 e 400 = 70 pontos 

IC entre 400 e 500 = 60 pontos 

IC entre 500 e 600 = 50 pontos 

IC entre 600 e 700 = 40 pontos 

IC entre 700 e 800 = 30 pontos 

IC entre 800 e 900 = 20 pontos 

IC entre 900 e 1.000 = 10 pontos 

IC maior que 1.000 = 0 pontos 

 

7.4 Será considerada, na composição da jornada de trabalho dos responsáveis legais 

menores de 18 anos, as horas de estudo em unidade de ensino regular. 

7.5 A classificação depende da apresentação da documentação correta no momento do 

cadastro. Informações ou documentos apresentados erroneamente poderão influenciar 

na classificação final e, portanto, passível de desclassificação se comprovada 

informação inverídica. 

 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

FASE DATA LOCAL 

Período de Cadastro 10 a 14 de janeiro Colégio Municipal Rio Branco 

Divulgação da 

classificação 
21 de janeiro 

Mural da Secretaria Municipal de Educação, 

das Creches e Escolas da Rede Municipal e 

no site: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

Recursos 24 e 25 de janeiro Secretaria Municipal de Educação 

Matrículas 27 e 28 de janeiro Creches e Escolas da Rede Municipal 

Chamada para vagas 

remanescentes (se 

houver) 

31 de janeiro Creches e Escolas da Rede Municipal 

 

8.1 Após a divulgação da lista de classificação, é de responsabilidade dos pais e/ou 

responsáveis legais da criança realizar a matrícula seguindo o cronograma estabelecido 

neste Edital. 

http://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/
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8.2 A negativa ou o não comparecimento dos pais e/ou responsáveis legais em realizar a 

matrícula acarretará na anulação do cadastro e a consequente desclassificação. 

 

8.3 Os recursos deverão ser formalizados no período de 24 a 25 de janeiro de 2022, na 

Secretaria Municipal de Educação, situada no prédio do CIS – Centro Integrado Social, 

na Rua do Divino, Centro, no horário de 8h às 11h e 13h às 16h. 

 

8.4 As vagas remanescentes e/ou abertura de vagas por desistências/abandonos e/ou 

abertura de novas turmas serão disponibilizadas continuamente conforme a capacidade 

máxima de atendimento, através de novas convocações para que os selecionados 

possam apresentar toda documentação exigida. 

 

 

9. DA COMISSÃO  

9.1 A Secretaria Municipal de Educação instituirá uma Comissão, que será responsável 

por acompanhar as etapas de execução previstas neste Edital. 

9.2 A comissão será composta por 02 (dois) representantes da Secretaria de Educação, 

01 (um) da Administração Municipal, 01 (um) representante do Conselho Tutelar, 02 

(dois) representantes do Conselho Municipal de Educação e 01 (um) representante dos 

pais de alunos da Rede Municipal.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 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 Municipal de Educação como os interessados, após o 

deferimento da matrícula. 

13.2 Poderá o Município de Visconde do Rio Branco, através da Secretaria Municipal 

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. 

13.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Visconde do Rio Branco, 13 de Dezembro de 2021. 

 

Márcia Lúcia de Barros Balbino 

Secretária Municipal de Educação 


