ABERTURA DO PROCESSO PARA NOVAS INSCRIÇÕES
EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DE SALTINHO PARA INÍCIO NO ANO LETIVO DE 2022
O Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, comunica aos pais ou responsáveis legais que
tenham no ato da inscrição, crianças nascidas no período especificado na TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
ABAIXO, e que almejem o INGRESSO DESTAS NAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DE SALTINHO PARA INÍCIO NO
ANO LETIVO DE 2022. Deverão se inscrever preenchendo o formulário próprio e específico disponível no site:
https://educacao.saltinho.sp.gov.br/index na aba “inscrições” ou no endereço eletrônico abaixo:
https://www.brgov.com.br/Educacao/WebPages/CentralVagas/InscricaoPublicaPage.aspx?b=MzE1Mg==
Obs. As pessoas que não tiverem acesso à internet, poderão comparecer ao Departamento de Educação e
Desenvolvimento Social, para realizar suas inscrições.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL BASE 2021 E OUTRAS INFORMAÇÕES
Período de
Turmas
Períodos de nascimento
Maiores informações
inscrições

Berçário I

01/04/2021 até 31/07/2021

Berçário II

01/04/2020 até 31/03/2021

Maternal I

01/04/2019 até 31/03/2020

Maternal II

01/04/2018 até 31/03/2019

Pré-escola I

01/04/2017 até 31/03/2018

Pré-escola II

01/04/2016 até 31/03/2017

Departamento de Educação
e Desenvolvimento Social

11/10/2021
a
10/11/2021

Segundas as sextas-feiras das
08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30
Rua José Torrezan, 1475 - Jd.
Torrezan, Saltinho - SP
(19) 3439-1665

 Publicação da classificação e convocação para realização das matrículas: 22/11/2021
 Os inscritos serão organizados em lista única por unidade escolar e período;
 Os inscritos serão convocados para matrícula, seguindo os critérios de classificação estabelecidos no
Decreto Nº 1.819/2018, de 09/08/2018.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Cópias dos documentos necessários para efetivação da inscrição
Cópia do comprovante de trabalho dos pais, sendo o caso. Podendo ser: Cópia da carteira de Trabalho ou
Declaração de carga horária semanal;
Cópia da certidão de nascimento da criança a ser inscrita;
Cópia da do cartão SUS da criança a ser inscrita;
Cópia da carteira de vacinação atualizada da criança a ser inscrita;
Declaração de vacinação regularizada da criança a ser inscrita (Emitida pela UBS);
01(uma) foto atual 3x4 da criança a ser inscrita;
Cópia do comprovante de residência no município de Saltinho, atualizado, em nome dos pais e ou responsáveis
legais ou contrato de locação em seus nomes (Resolução SEDUC-40 de 23/08/2019);
Cópia do CPF e RG ou documento oficial com foto, dos pais ou dos responsáveis legais pela criança;
Cópia do comprovante judicial de guarda, sendo o caso;
Cópia do laudo médico da criança com necessidade especial, sendo o caso;
Cópia do laudo médico dos pais, responsável legal ou irmão/irmã com necessidade especial, sendo o caso;
Documento que comprove participação no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
comprovando situação de extrema vulnerabilidade social, sendo o caso;
Cópia da declaração atualizada de matrícula e frequência dos pais menores de dezoito anos, no ensino
obrigatório, no período diurno, sendo o caso;
Cópia da apresentação do protocolo do visto de permanência para as famílias estrangeiras, sendo o caso.

