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EDITAL Nº. 001/ 2014 
 
 

ADMISSÃO DE ALUNOS 
 
 

A Secretária Municipal de Educação torna público, nos termos deste Edital, as normas e os 

procedimentos necessários para a realização do sorteio público destinado ao preenchimento de 

vagas para a educação infantil para o ano letivo de 2015 do Cemei Professora Heloísa 

Sarmento. 

 

1. DA REALIZAÇÃO:  

 

1.1. A seleção, por meio de sorteio público, para o preenchimento das vagas disponíveis para o 

ano letivo de 2015 ficará a cargo da Direção do Cemei Professora Heloísa Sarmento. O referido 

Cemei está localizado à Rua Coronel Spyer, s/n, Centro, CEP: 39.400-111, nesta cidade de 

Montes Claros – MG, telefone (38) 3213-5012. 

1.2. À direção do Cemei Professora Heloísa Sarmento caberá planejar, coordenar e executar a 

seleção a que se refere o presente edital, divulgando todas as informações a ele pertinentes. 

 

2. DAS VAGAS:  

 

2.1. As vagas para admissão no Cemei Professora Heloísa Sarmento, para o ano letivo de 2015, 

serão distribuídas conforme quadro abaixo: 

 

PERÍODO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

TOTAL DE VAGAS DISTRIBUIÇÃO POR 

TURMAS 

Maternal I Integral 15 Integral 

 

Maternal II 

 

25 

13 vagas- matutino 

 12 vagas -vespertino 

 

1º Período 

 

80 

40 vagas - matutino 

40 vagas - vespertino 
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2.2. Fica estabelecido que só haverá uma opção de escolha de concorrência no sorteio público, 

sendo vedado ao candidato a participação em mais de uma turma disponibilizada. 

2.3. Ficam reservadas 10% das vagas deste Sorteio Público para portadores de deficiência. 

2.3.1. Consideram-se Pessoas Portadoras de Deficiência aquelas que se enquadram nas 

categorias definidas pelo artigo 4º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo 

artigo 70, do Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 do Governo Federal. 

2.3.2. Caso as vagas reservadas não sejam preenchidas pelos inscritos que se enquadrem no item 

2.3, as vagas restantes serão redistribuídas entre os demais inscritos. 

  
3. DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:  

 

Poderão se candidatar às vagas em oferta as crianças que se enquadrem nas condições abaixo:  

 

a) Candidatos ao Maternal I(Integral):  crianças que completam 02 anos até 30/06/2015.  

b) Candidatos ao Maternal II:  crianças que completam 03 anos até 30/06/2015 

c) Candidatos ao 1º Período: crianças que completam 04 anos até 30/06/2015. 

 

4. DA INSCRIÇÃO PARA SORTEIO:  

 

4.1. O formulário de inscrição para o sorteio das vagas oferecidas deverá ser preenchido na 

secretaria do referido Cemei, situado à Rua Coronel Spyer, s/n, Centro, CEP 39.400.111, nesta 

cidade de Montes Claros – MG, telefone (38) 3213-5012, a partir da data da publicação deste 

edital.  

4.2. Só serão válidas para o sorteio as inscrições realizadas no período de 24 de novembro a 08 

de dezembro de 2014, no turno matutino (8h às 12h) e vespertino (14h às 17h), mediante 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão de nascimento da criança; 

b) Carteira de Identidade dos pais/responsáveis; 

c) Laudo Médico expedido por profissional da especialidade correspondente à deficiência, no 

caso de candidatos às vagas previstas no item 2.3 deste edital. 

4.4. São de inteira responsabilidade do candidato a documentação apresentada no ato da 

inscrição, o que, em caso de falsificação ou incorreção, poderão determinar o indeferimento da 

matrícula. 
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5. DO SORTEIO PÚBLICO: 

 

5.1. O sorteio público para o preenchimento das vagas oferecidas será realizado no dia 09 de 

dezembro de 2014, às 18h30min, no SESC Montes Claros – MG. A entrada se dará pelo 

Serviço Social do Comércio (SESC), situado à Rua Francisco Ribeiro, 200 – Centro, CEP 

39.400.111, Montes Claros- MG, ou, ainda, pelo Cemei Professora Heloísa Sarmento, situado à 

Rua Coronel Spyer, s/n – Centro, CEP 39.400.111, Montes Claros- MG. 

5.2. Serão sorteados 05 (cinco) candidatos para compor o quadro de reserva de cada turma do 

Maternal I (Integral), Maternal II e 1º Período. 

5.3. O Sorteio Público será coordenado por uma comissão composta pelos seguintes membros:  

a) Secretária Municipal de Educação, ou representante.  

b) Diretora do Cemei Professora Heloísa Sarmento. 

d) Representante do Serviço Social do Comércio – SESC, Montes Claros/MG. 

5.4. O sorteio será realizado na seguinte ordem:        

1º) Maternal I Integral 

2º) Maternal II 

3º) 1º Período 

 

6. DA MATRÍCULA: 

  

6.1. Somente terão direito às novas matrículas em 2015 os candidatos contemplados no sorteio 

público a que se refere o item 5.1 deste edital.  

6.2. A matrícula de todos os candidatos sorteados deverá ser efetuada nos dias 15 e 16 de 

dezembro de 2014, no horário de 08h às 12h e de 14h às 17h. 

6.3. Deverão ser apresentados, no ato da matrícula, os seguintes documentos do candidato:  

a) Original e cópia da certidão de nascimento da criança.  

d) Três fotografias coloridas e iguais da criança em tamanho 3x4.  

e) Original e cópia do documento de identidade e do CPF do responsável. 

f) Nos casos em que o responsável não for o pai ou a mãe do candidato, serão necessários, 

ainda, o original e a cópia do documento comprobatório de guarda ou tutela. 

g) Cópia do comprovante de residência, como contas de água, luz ou telefone, do mês atual.  

h) Cópia do cartão de vacina da criança. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS 

CEMEI PROFª HELOÍSA SARMENTO  

4 
 

i) Cópia do cartão SUS. Caso a criança ainda não seja cadastrada no sistema será necessário 

efetuar o cadastro; 

j) Cópia do cartão Bolsa Família, caso a criança seja beneficiária do programa. 

 

6.4. O candidato sorteado, cujo responsável não comparecer no ato da matrícula na data, horário 

e local estabelecido neste edital ou não entregar nesta fase toda a documentação solicitada no 

item 6.3 será considerado desistente. 

6.5. O responsável pelo candidato, impedido de comparecer pessoalmente para realizar a 

matrícula, poderá fazê-la por meio de um representante, mediante procuração simples, 

acompanhada das cópias dos documentos do outorgante (documento de identidade civil e CPF).  

 

7. DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS DO CADASTRO DE RESERVA: 

  

7.1. Caso os responsáveis legais dos candidatos sorteados não comparecem para realização de 

matrículas, ou ainda, em caso de desistência ao longo do ano letivo, os candidatos que compõe o 

quadro de reserva serão convocados para a realização da matrícula, nos dias e horários 

designados pela Secretaria do Cemei Professora Heloísa Sarmento. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

  

8.1. Não haverá ampliação do número de vagas previstas neste edital, tendo em vista a 

capacidade das instalações físicas do Cemei Professora Heloísa Sarmento.  

8.2. O responsável pelo candidato deverá, sempre que solicitado, comparecer ao Cemei 

Professora Heloísa Sarmento a fim de atualizar seus dados (telefone e endereço), sendo de sua 

inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização.  

  

                 Montes Claros (MG), 21 de Novembro de 2014. 
 
 

Suely dos Reis Nobre Ferreira 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I  
 
 

 
 

 

INSCRIÇÃO PARA SORTEIO 

Data: 24/11/2014 a 08/12/2014 

Horário: 8h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00 

Local: Secretaria do Cemei Professora Heloísa Sarmento 

 

SORTEIO 

Data: 09 de dezembro de 2014.  

Horário: 18h30min  

Local: SESC Montes Claros/MG 

 

MATRICULA DOS SORTEADOS 

DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

EM 09/12/2014 

 

Data: 15 e 16 de dezembro de 2014.  

Horário: 8h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00  

Local: Secretaria do Cemei Professora Heloísa Sarmento 

 

MATRÍCULA DOS SORTEADOS 

PARA O QUADRO DE RESERVA – 

SORTEADOS EM 09/12/2014 

 

O aproveitamento dos candidatos que compõe o quadro de 

reserva se dará na forma do item 7.1 deste edital. 

 

 


