MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

EDUCAÇÃO

SEGUNDA FASE DA PRÉ-MATRÍCULA EM GUAÇUÍ
COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA
FINALIZADA A SEGUNDA FASE DA TRANSFERÊNCIA ? QUE TERMINA NESTA SEXTA ?, COMEÇA A PRÉ-MATRÍCULA,
TAMBÉM FEITA PELA INTERNET

Publicado em 06/12/2019 às 10:49 (Atualizado em 04/12/2021 às 02:07), postado por Comunicação Guaçuí , Fonte: Educação Guaçuí

A segunda fase da transferência interna na Rede Municipal de Ensino de Guaçuí termina nesta
sexta-feira (6) e, conforme a Chamada Pública Escolar divulgada pela Secretaria Municipal de
Educação (Seme), na segunda-feira (9), começa a segunda fase da pré-matrícula que
seguirá até o dia 13. E assim como vem acontecendo desde o início da Chamada Pública, o
processo vai ocorrer pelo sistema Sislame Web, via internet.
Desta forma, a partir de segunda, o link estará aberto para essa fase do processo. Os
responsáveis pelos alunos que desejarem conseguir uma vaga em uma escola da rede municipal
deverão entrar no site da Prefeitura de Guaçuí e clicar no botão "Chamada Pública Escolar
2020", para ser encaminhado para a página do Sislame Web, onde poderão fazer o cadastro de
alunos que não fazem parte da rede, estudaram em escola particular, nunca estudaram, vêm da
rede estadual ou de outra cidade, no ano de 2019, e pretendem vaga do 3º ao 9º ano do ensino
fundamental, os quais dependem de resultado de aprovação ou reprovação.
Ao clicar no botão, a pessoa será direcionada a uma mensagem de boas vindas da fase
"Pré-Matrícula". Clicando em Ok, poderá iniciar a inscrição, preenchendo todos os campos
apresentados, sempre prestando atenção se todas as informações estão corretas, para
solicitar e efetivar a pré-matrícula. Então, será gerado um comprovante que trará login e
senha para o acompanhamento do resultado que será divulgado no dia 18. A confirmação
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precisará ser feita entre os dias 18 e 20, de 8 às 11 horas e de 13 às 17 horas, na escola onde
vaga foi localizada. Sempre levando os documentos necessários à secretaria escolar da unidade
(veja quais são abaixo).
Sistema na internet
O próprio sistema, na internet, irá fazer a distribuição de vagas, de acordo com os critérios
adotados pela rede municipal, em ordem de prioridade: estudante com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; estudante que reside próximo
à unidade escolar pleiteada, desde que tenha vaga; estudante que tenha irmão ou irmãos
estudando na unidade escolar. Em caso de empate nos critérios anteriores, terá prioridade o
aluno com maior idade. Tudo isso dependendo da existência de vaga ou não.
O estudante que não tiver acesso à internet pode se dirigir a uma das escolas da rede pública
municipal para realizar a sua solicitação. As escolas irão disponibilizar internet para que a
pessoa possa acessar a rede. Contudo, é preciso que sejam levados os documentos necessários
e alguém que possa ajudar no acesso à rede, se necessário. Qualquer dúvida, a pessoa deve
entrar em contato pelo telefone (28)3553-3384, das 8 às 11horas e das 13 às 17 horas, ou
procurar uma escola da rede municipal.
Documentos para efetivação da matrícula
- Certidão de nascimento ou de casamento;
- Histórico escolar ou declaração de conclusão de série/ano;
- Comprovante de residência do aluno, por meio da fatura de energia elétrica do mês anterior.
- Título de eleitor e Certificado de Alistamento Militar (sexo masculino) para os alunos maiores de
18 anos;
- Laudo médico para os alunos com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento.
- RG e/ou CPF (caso o aluno possua);
- RG e CPF do pai/mãe ou responsável pelo aluno;
- Cartão do Programa Bolsa Família (caso seja participante);
- Cartão de Vacinação do aluno;
- Cartão do SUS Municipal do aluno.
- Foto 3x4 do aluno.
Cronograma 2ª Fase
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Passo a passo para acesso da Pré-Matrícula
Acesse o link disponível no site da Prefeitura de Guaçuí, onde o responsável será
direcionado ao sistema que apresentará a mensagem de boas vindas configurada na fase
"Pré-Matrícula". Clique em "OK", para iniciar o preenchimento da inscrição.

Serão apresentadas as informações registradas na configuração da fase "Pré-Matrícula",
no campo "Instruções ao Candidato".
Em seguida, devem ser preenchidos todos os campos de 1 ao 6.

Na última aba do formulário de inscrição, será apresentado um resumo das informações
preenchidas anteriormente. A pessoa deve conferir todas as informações que foram preenchidas
e, após se certificar que está tudo correto, vai clicar em "Solicitar Pré-Matrícula", para efetivar a
inscrição.

Uma tela de confirmação será apresentada. Então, basta clicar em "Sim" para efetivar a
pré-matrícula e obter seu comprovante de solicitação. No final do comprovante será
informado o login e senha do responsável para o acompanhamento do resultado.

Informações para a imprensa
Superintendência de Imprensa Oficial
(28) 3553-1387
Marcos Freire
comunicacao@guacui.es.gov.br
www.guacui.es.gov.br
www.facebook.com.br/prefeituradeguacui
www.youtube.com/prefeituradeguacui
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www.twitter.com/guacui_gov

GALERIA

AUTENTICAÇÃO
8e3bd60df3832cad66836213af2132a6
https://guacui.es.gov.br/noticia/2019/12/segunda-fase-da-pre-matricula-em-guacui-comeca-nesta-segunda-feira.html
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