PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI
Rua Coronel Almeida, 60
e-mail: gabinete@araquari.sc.gov.br
Araquari
–
89.245-000
Fone/Fax: 47 3447-7700

Edital n.º 011/2015 de Processo Seletivo para Atendimento de
Crianças de 0 a 4 anos em Caráter Provisório

O Município de Araquari, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Secretaria Municipal de Educação, tornam público o Processo Seletivo para atendimento
das crianças de 0 a 4 anos no período de Férias Escolar de 04 de janeiro a 02 de
fevereiro de 2016, para atender a demanda em caráter provisório do Município.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal
de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação, obedecidas às normas do
presente edital.
1- DOS REQUISITOS PARA ATENDIMENTO:
1.1 – Para candidatar-se ao atendimento de caráter provisório no período de Férias
escolar de 04 de janeiro a 02 de fevereiro 2016, obrigatoriamente a criança deve estar
freqüentando a rede municipal de ensino e o responsável legal pela criança deverá
preencher a inscrição que estará á disposição nos Centros de Educação Infantil
Municipais acompanhados dos seguintes documentos:
a) comprovação que todos os adultos da casa exercem atividade de trabalho através de
carteira de trabalho e declaração do empregador e horário;
b) cópia dos documentos pessoais de todos os membros da família maiores de 16 anos;
c) comprovante de residência;
d) cópia do comprovante de matricula 2016 da criança do Centro de Educação Infantil de
procedência.
2

– DAS INSCRIÇÕES:

2.1– As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 20 de novembro a 04 de
dezembro de 2015, das 8h00 às 17h00 (havendo 1 hora de intervalo para o almoço), nos
Centros de Educação Infantil aonde as crianças são atendidas pela Secretaria Municipal
de Educação, sem pagamento de taxa de Inscrição;
2.2– No ato das inscrições o requerente deverá apresentar em original e cópias os
documentos solicitados no item 1.
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2.3– Os documentos em fotocópia serão, autenticados pelo funcionário que receberá
Inscrição, mediante a apresentação do documento original, e estes devolvidos ao
candidato. No caso de entrega de algum documento original, este não será devolvido.
2.4- A não veracidade de qualquer informação apresentada no requerimento de inscrição
ou em decorrência deste Edital, verificada a qualquer tempo, implicará no
cancelamento da respectiva inscrição.
2.5– É condição de Inscrição ser a criança entre as idades de 0 e 4 anos e não haver
condições de cuidado familiar durante o período de recesso/férias escolar.
2.6- Para as Crianças de 0 à 3 anos os responsáveis no ato da inscrição poderão optar
pelo atendimento parcial (matutino ou vespertino) ou integral para as crianças de 4 anos
completos o atendimento será parcial conforme a conforme sua matricula 2016.

3 – DO FUNCIONAMENTO:
3.1 – O plantão de recesso será realizado nos núcleos, conforme tabela:
NÚCLEO

CEI

ENDEREÇO

Itinga

Marise Travasso

Esquina Rua Síria com a Rua Rio Tocantins - Itinga

Centro

Vovó Brandina

Rua Coronel Almeida, 200 - Centro

Rainha

João Ignácio Filho

Nossa Senhora das Graças, 1220 - Rainha

3.2 – O horário de atendimento será das 8:00 ás 17:00, havendo a tolerância de meia hora antes e
meia hora depois para recepção e desacolhimento das crianças respectivamente.

4 – DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO:

4.1 – Será indeferida a inscrição do candidato que:
a) Deixar de apresentar os documentos solicitados no item 1;
b) possuir condições de cuidados da criança no período de 04 de janeiro a 02 de
fevereiro de 2016.
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5 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

5.1 – No dia 10 de dezembro de 2015, a partir das 14:00h, será divulgado no Site Oficial:
www.araquari.sc.gov.br, e no mural dos Centros de Educação Infantil Municipais, a
relação das Inscrições Deferidas e Inscrições Indeferidas.
6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1 – Os casos não previstos, no que tange a realização deste Processo Seletivo, serão
resolvidos pelas Secretárias de Assistência Social e Educação, decisões que deverão
ser devidamente fundamentadas.

Araquari, 13 de novembro de 2015.

João Pedro Woitexem
Prefeito
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