
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
PORTARIA/SME Nº 07, de 29 de junho de 2018. 

 
 

“Nomeia comissão responsável pelo processo de 
inscrição online, seleção e preenchimento de 
vagas nos Centros de Educação Infantil 
Municipal e nos Centros de Educação Infantil em 
parceria com a Rede Municipal de Ensino para o 
ano letivo de 2018”.  

 
 

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: e,  

 
Considerando os princípios expressos na Constituição Federal de 1988, em 

especial os artigos 205 a 214; 
 
Considerando o disposto na Lei nº 11.700/2008 e a conveniência de 

assegurar o atendimento aos alunos da Educação Infantil (Creche) mais próximo das 
suas residências;  

 
Considerando a Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional;  
 
Considerando as disposições da Lei nº 8.069/1990 Estatuto da Criança e do 

Adolescente;  
  
Considerando a Lei Municipal nº 3.253/2015, que institui e aprova o Plano 

Municipal de Educação; 
 
Considerando a necessidade de planejamento e organização da modalidade 

da Educação Infantil nos Centros de Educação Infantil Municipal e dos Centros de 
Educação Infantil em parceria com a Rede Municipal de Ensino; 

 
Considerando a necessidade de informar e esclarecer aos munícipes sobre as 

questões que envolvem o atendimento aos alunos na modalidade de Educação 
Infantil, nos Centros de Educação Infantil  Municipal e nos Centros de Educação 
Infantil em parceria com a Rede Municipal de Ensino, facilitando o processo de acesso 
e permanência.  

 
 Considerando a responsabilidade desta Secretaria em adotar, divulgar e dar 

transparência aos procedimentos para inscrição, seleção e preenchimento de vagas 
nos Centros de Educação Infantil Municipal e nos Centros de Educação Infantil em 
parceria com a Rede Municipal de Ensino. 

 
Considerando a Lei nº 3.309, de 3 de junho de 2017, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do Executivo Municipal divulgar relatórios contendo informações sobre 
demanda por acesso e permanência de crianças, jovens e adultos na rede pública 
municipal.  

 
 



 

 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º - Fica nomeada a Comissão responsável pelo processo de inscrição 

online na Educação Infantil nos Centros de Educação Infantil municipal e os  Centros 
de Educação Infantil em parceria com a rede municipal de Ferraz de Vasconcelos para 
dirimir  eventuais omissões constantes na Resolução/SME nº05, de 29 de junho de 
2018. 

 
 Artigo 2º - A comissão a que se refere o artigo anterior fica assim constituída: 
 

Carla Patrícia Chagas Silva Alves  
Cristiane Dearo de Carvalho Costa 
Clayton Teodoro Correia 
Paula Trevizolli 
Gisélia de Oliveira Monteiro 
Adriana Alves da Silva Isidoro 
Silvia Baptista Cardoso 
Sonia Regina Fernandes Afonso 

 
  

Artigo 3º - A comissão responsável pelo processo de inscrição compete 
acompanhar: 

 
a) Todo o processo de inscrição online na Educação Infantil – nos Centros de 

Educação Infantil Municipal e os  Centros de Educação Infantil em parceria 
com a rede municipal de Ferraz de Vasconcelos em cumprimento a 
legislação vigente; 
 

b) Os critérios de seleção e o cronograma de ações, destinados aos 
procedimentos para preenchimento das vagas na Educação Infantil – nos 
Centros de Educação Infantil  Municipal e nos Centros de Educação Infantil 
em parceria com a Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2018, 
conforme Anexos I, da Resolução/SME nº 01, de 29 de junho de 2018;  

 
 Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, 29 de junho de 2018. 
 
 

 
 

Valéria Eloy da Silva Kovac 
Secretária Municipal de Educação 


