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pais ou responsáveis na localidade da matrícula pretendida;
SUS;
II. O cadastramento de solicitações para a
X. Comprovante de Renda Familiar (Contracheque
Educação Infantil - Creches serão para o atendimento de
crianças com faixa etária entre 1 ano de idade a 3 anos e 11 ou Declaração de Renda com reconhecimento em
meses completos ou a completar até 31 de março no Cartório);
mesmo ano da matrícula.
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Art. 2º As vagas nas Unidades de Ensino de Água, Energia ou Telefone).
Educação Infantil – Creches serão oferecidas priorizando a
Art. 4º As vagas serão oferecidas pela Unidade de
ordem dos critérios da Tabela no link em anexo - (Quadro
Ensino
conforme
as seguintes classificações:
de Prioridade Para o Atendimento).
Art. 1º

Art. 3º

|1

Os pais ou responsáveis legais deverão

A classificação para estudantes inscritos no
cadastro de solicitação de vagas se dará na ordem
I.

Documento assinado digitalmente conforme a MP 2.200-2 de 08/2001, que
institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP/BRASIL

2

Diário Oficial Eletrônico de Tocantinópolis - Estado do Tocantins - Ano V - Edição Nº 123 - 22 de novembro de 2021.

decrescente de pontuação, da maior pontuação para a
menor, obtida a partir dos critérios do - (Quadro de
Prioridade Para o Atendimento).
II. Em caso de empate, no processo
classificatório, os seguintes critérios deverão ser
utilizados para desempate:

Estudante em que a mãe tenha o maior
número de filhos; neste caso, será obrigatório
apresentar a Certidão de Nascimento Original e Cópia
de cada um dos filhos;
a)

b) O

estudante mais novo.

A recusa da vaga ofertada deverá ser
registrada pela Direção da Unidade de Educação Infantil
- Creche e assinada pelos pais/responsáveis legais e,
ensejará na convocação dos pais/responsáveis legais do
próximo estudante da Lista de Espera.
Art. 5º

Em caso de recusa da
assinatura dos pais/responsáveis em relação a
desistência da vaga poderá ser aceita a assinatura de
duas (02) testemunhas validando a recusa da oferta.
Parágrafo Único.

Art. 6º A vacância

Aviso de Licitação
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PAULO GOMES DE SOUZA
Prefeito Municipal

DELVANI SOUZA DE PAULA
Secretário de Administração,
Finanças e Meio Ambiente
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do estudante será substituída,
conforme a Lista de Espera, caso ocorra faltas
de forma digital por
injustificadas em um período de 1 5 dias letivos no PAULO GOMES DE Assinado
PAULO GOMES DE
decorrer de um (01 ) bimestre.
SOUZA:95070184172 SOUZA:95070184172
Dados: 2021.11.22 12:34:22 -03'00'
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela
da SEMEC e publicado por Ato do Secretário

equipe
Municipal da Educação e Cultura.

As medidas previstas nesta Portaria
poderão ser reavaliadas a qualquer momento.
Art. 8º

Art. 9º Esta

Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Tocantinópolis-TO, 22 de novembro de 2021
Verônica Rufino de Macêdo
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