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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

PORTARIA nº 03, de 13 de fevereiro de 2017 

“Dispõe sobre a idade mínima em 
cursos de Educação de Jovens e 
Adultos – EJA mantidos pelas escolas 
da rede municipal de ensino”.  

 
 

VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC, Secretária Municipal de Educação do 
Município de Ferraz de Vasconcelos, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,  

 
Considerando a conveniência de adotar procedimentos similares ao da rede 

estadual de ensino nos termos da Resolução SE 4, de 20 de janeiro de 2017 e o 
Disposto na Deliberação CEE 124/2014, tendo em vista que atendemos de forma 
complementar a mesma demanda educacional. 

Considerando a Consonância do Artigo 38 da Lei de Diretrizes de Bases,  
 

RESOLVE: 

Art. 1º - A matricula inicial ou em continuidade, em qualquer termo de curso presencial 
de Educação de Jovens e Adultos – EJA mantido pela Secretaria Municipal de 
Educação, far-se-á de acordo com os seguintes quesitos, comprovada a idade do 
interessado, no ato de matricula: 
 
I – para os quatro anos finais do Ensino Fundamental, mínima de 15 (quinze) anos 
completos; 
II – para as três séries do Ensino Médio, mínimo de 18 (dezoito) anos completos; 
 
Art. 2º - Os mínimos de idade estabelecidos no artigo anterior aplicam-se também para 
a participação em exames de certificação de conclusão de Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, organizados em âmbito federal.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
Ferraz de Vasconcelos, 13 de fevereiro de 2017. 

 
 
 
 

Valéria Eloy da Silva Kovac  
Secretária Municipal da Educação  

 
 
 

Arquivada na Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação e 
afixada na Portaria da Secretaria da Educação na mesma data.  
 

 
 
 

Wanderléia Gomes de Jesus 
Supervisora de Ensino 

Departamento de Planejamento  




