
EDITAL Nº073/2018

PROCEDE A CHAMADA PARA A 
INSCRIÇÃO DE ALUNOS NAS NOVAS 
VAGAS E CADASTRO RESERVA PARA A 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 4 MESES a 3 
ANOS, NA EMEI ZENITH HEINZE E EMEI 
DONA TEREZA

PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito do Município de Candelária, Estado do Rio 
Grande do Sul, torna público, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal; na 
Constituição Estadual; na Lei 12.796, de 04 de abril de 2013, que altera a Lei nº 
9.394/96; na Resolução CNE/CEB nº 05/09 e na Resolução nº 02/12, do Conselho 
Municipal de Educação,  para conhecimento dos pais ou responsáveis por crianças que 
ainda não estiverem frequentando a Educação Infantil, a abertura das inscrições para o 
preenchimento das vagas abaixo relacionadas nas turmas de Educação Infantil na faixa 
etária correspondente, bem como cadastro reserva, na EMEI Zenith Heinze, do Bairro 
Ewaldo Prass e EMEI Dona Tereza, do Bairro Rincão Comprido: 
A distribuição de vagas novas na EMEI Zenith Heinze, se dará obedecendo a seguinte 
descrição:

I - Educação Infantil Nível II - 01 ano a 01 ano e 11 meses, completados até o 
dia 31 de março de 2019: 30 vagas novas em turno parcial;

II - Educação Infantil Nível III – 02 anos a 02 anos e 11 meses, completados 
até o dia 31 de março de 2019: 13 vagas novas em turno parcial;

III - Educação Infantil Nível IV – 03 anos a 03 anos e 11 meses, completados 
até o dia 31 de março de 2019: 14 vagas novas em turno integral.

A distribuição de vagas novas na EMEI Dona Tereza se dará obedecendo a seguinte 
descrição:

I - Educação Infantil Nível I – 04 meses a 11 meses, completados até o dia 31 
de março de 2019: 32 vagas novas em turno parcial;

II - Educação Infantil Nível II - 01 ano a 01 ano e 11 meses, completados até o 
dia 31 de março de 2019: 12 vagas novas em turno parcial;

III - Educação Infantil Nível III – 02 anos a 02 anos e 11 meses, completados 
até o dia 31 de março de 2019: 20 vagas novas em turno parcial.

Os pais ou responsáveis deverão comparecer na EMEI Zenith Heinze, localizada na Rua 
Botucaraí, nº 1.899, no Bairro Ewaldo Prass, e/ou na EMEI Dona Tereza, localizada na 
Rua Amândio Silva, nº 870, no Bairro Rincão Comprido, no período de 05 de novembro 
a 23 de novembro de 2018, no horário das 8h às 11h e/ou das 13h30min às 16h 30min, 
com os documentos abaixo relacionados, para a realização da inscrição:

I-  certidão de Nascimento (xerox);
II- Carteira de Vacinação – com vacinação em dia(xerox);
III- CPF e Cédula de Identidade (RG) (xerox);
IV- comprovante de Residência (xerox);



V- cartão do Bolsa Família do aluno (se for beneficiado)  e cartão NIS (xerox);
VI- laudo médico para os alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação;
VII- CPF e Cédula de Identidade (RG) dos pais ou responsáveis (xerox).

A seleção das vagas será feita por sorteio entre os inscritos no dia 23 de janeiro de 
2019, às 9 horas, na Secretaria Municipal de Educação.

Para os inscritos fora do período estabelecido e para aqueles que excederem as vagas 
após o sorteio será criado cadastro reserva.
A relação das crianças selecionadas para a efetuação da matrícula será afixada, 
respectivamente, no mural da EMEI Zenith Heinze e EMEI Dona Tereza, bem como 
publicada no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Candelária , conforme 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no dia 04 de fevereiro de 2019, a relação 
dos alunos inscritos terá validade para o ano de 2019.                                                 
A matrícula das crianças selecionadas ocorrerá no período de 04 de fevereiro a 15 de 
fevereiro de 2019, nas referidas escolas de Educação Infantil.
As vagas em turno integral serão oferecidas na modalidade de extinção, ou seja, a cada 
ano uma etapa será extinta, passando a ter o atendimento semi-integral de 06 (seis) 
horas, aumentando, assim, o atendimento da demanda de crianças de 04 meses a 03 
anos e 11 meses.
                                            

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
25 de outubro de 2018.

                                                               

PAULO ROBERTO BUTZGE
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se                                                                                                      Registrado às fls.________
                                                                                                                                             do competente  livro,   em
                                                                                                                                             25 de outubro de  2018.
DIONATAN TAVARES DA SILVA
Secretário Mun. da Administração                                                                                        Agente Adm. Auxiliar
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