Edital de abertura de inscrições e matrículas nas instituições de educação
infantil privadas filantrópicas – segmento creche e atividade
complementar, conveniadas com o poder público e nas municipais para o
ano de 2013.
A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria Municipal de Educação, faz saber que, para a admissão das crianças
nas instituições de educação infantil privadas filantrópicas – segmento creche e atividade complementar, conveniadas
com o poder público e nas municipais, serão consideradas três etapas: inscrição, seleção e matrícula.
I –Das Inscrições:
Período – 17 a 28 de setembro de 2012.
Horário: das 8h às 12h.
Local: nas sedes das instituições de educação infantil, conforme relação anexa.
1.1– Da divulgação das inscrições:
a) A divulgação será realizada através da imprensa local e nas sedes das instituições.
1.2–Dos requisitos para inscrição:
a) No local das inscrições, sede das instituições, será afixado um cartaz informando a todos, pais e
responsáveis, sobre a quantidade de vagas por faixa-etária disponibilizadas para 2013;
b) A inscrição só será efetivada, caso tenha a vaga para a faixa-etária da criança;
c) A residência dos pais ou responsáveis terá que ser no município de Franca-SP;
d) Os pais e responsáveis deverão comprovar que, não possuem meios para cuidar e educar o (a) filho (a) no
horário de expediente da instituição;
e) Não será admitida inscrição por procuração, nem por pessoas que não sejam pai, mãe ou responsável legal,
preferencialmente a mãe;
f)
Comprovação de renda das pessoas da família, a partir de 16 anos que exercem atividades laborativas;
g) No ato da inscrição será preenchida a ficha de solicitação de vaga com numeração por ordem de chegada,
anexada a documentação exigida neste edital e assinada pelo pai, mãe ou responsável legal da criança;
h) Os pais e responsáveis deverão prestar informações e apresentar documentos que não deixam dúvidas
quanto à sua veracidade, caso contrário, a inscrição não será classificada para as etapas seguintes do
processo;
i)
Os pais e responsáveis poderão realizar inscrições em mais de uma instituição, primeiramente na mais
próxima da residência.
j)
Após o término do período de inscrição, nenhuma nova será admitida, ainda que haja vagas, devendo neste
caso ser aberto novo processo de inscrição, com a devida divulgação à população interessada.
1.3 – Da documentação:
No ato da inscrição, os pais ou responsáveis pela criança, deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Xerox e original da certidão de nascimento da criança;
b) Xerox do talão de energia elétrica (CPFL);
c) Xerox do R.G. e do CPF da mãe ou do responsável legal;
d) Xerox do comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento da moradia;
e) Comprovação de emprego e salário:
. para os que são registrados em carteira profissional, apresentação da carteira profissional original e
xerox do último recibo de pagamento do salário do mês de agosto de 2012;
. para os que trabalham sem registro na carteira profissional, declaração original do empregador (a)
constando os seguintes dados: nome da empresa ou do (a) patrão (oa), nome do funcionário, data de
admissão,valor do salário mensal,horário de trabalho, função que exerce, carimbo e assinatura;
. para os que trabalham por conta própria, informalmente: declaração original de próprio punho
constando os seguintes dados: nome da pessoa, grau de parentesco com a criança, número da Identidade
ou CPF, endereço, atividade que exerce informalmente e há quanto tempo, valor do rendimento mensal,
data e assinatura;
. para os que são aposentados ou pensionistas: xerox do último recibo do benefício;
. para os que estão desempregados ou que não trabalham fora do lar: declaração original de próprio
punho constando os seguintes dados: nome da pessoa, grau de parentesco com a criança, número da
Identidade ou CPF, endereço, profissão, há quanto tempo está desempregado ou que não trabalha fora do
lar, data e assinatura.
II – Dos Critérios de Seleção:
a)
A responsabilidade técnica no processo de seleção ficará a cargo da direção da instituição, com o apoio dos
gestores de creches da Secretaria Municipal de Educação;
b)
Residência dos pais ou responsáveis na cidade de Franca – SP;
c)
Pais ou responsáveis não possuir meios para cuidar e educar a criança, mediante declaração na própria ficha
de solicitação de vaga e comprovação de emprego;

d)
e)
f)
g)

h)
i)

Não possuírem os pais ou responsáveis, renda familiar superior a três salários mínimos mensais, serão
priorizadas em ordem crescente, da menor para a maior;
Entre as famílias com a mesma renda familiar, serão priorizada as que residem ou trabalham mais próxima da
instituição;
Existência de vaga por faixa-etária;
Prioritariamente serão disponibilizadas vagas para as famílias que enquadram nos requisitos e critérios
constantes deste edital, que residem próximas da sede da instituição, preenchido essas vagas e, se ainda
existir outras vagas, serão estendidas para as demais famílias inscritas;
Estarão sujeitos à confirmação das declarações ou dos documentos apresentados pelas famílias, através de
entrevistas, pesquisas, visitas domiciliares e outros meios, a qualquer tempo pela direção da instituição;
A constatação e comprovação de informações e documentos inidôneos no processo de inscrição implicarão
na automática e imediata exclusão da participação na etapa de seleção.

III – Da Matrícula:
a) As crianças atendidas pela instituição terão sua matrícula automática, desde que manifestada o interesse na
rematrícula pelos pais ou responsáveis;
b) Divulgação pela instituição do período de matrículas, da relação das crianças que irão preencher as vagas
disponibilizadas, das crianças não classificadas e os motivos de desclassificação;
c) Matrícula realizada pelos pais ou responsável legal;
. Período de Matrícula: 21 a 23 de novembro de 2012.
. Horário: das 8h às 12h
. Local: sede da instituição de educação infantil
d) Documentos necessários:

. Uma foto 3x4 da criança;

e)
f)

g)

. Xerox da carteira de vacina;
. Xerox do CPF e RG dos pais.
No processo de matrícula, o responsável pela instituição preencherá a ficha de matrícula (anamnese) com
todos os dados da família e da história da criança desde o seu nascimento;
As crianças que completam 4 e 5 anos até 31 de março de 2013, serão encaminhadas e matriculadas na préescola, conforme edital de nº 001/2012 de 26 de agosto de 2012 da Prefeitura de Franca – Secretaria
Municipal de Educação;
O não comparecimento da família para efetivação da matrícula, a vaga será destinada à próxima criança da
lista de espera, que enquadra nos critérios de seleção e que tenha participado das etapas constantes neste
edital.

IV – Das Disposições Finais
a) O presente edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a qualquer tempo, desde que
motivos supervenientes, legais ou relevantes, assim o determinem, sem que isto venha a gerar direitos ou
obrigações.

Franca, 31 de agosto de 2012.
Leila Haddad Caleiro
Secretária Municipal de Educação

