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B o l e t i m  O f i c i a l  d o  M u n i c í p i o  F e r r a z  d e  V a s c o n c e l o s

A Secretaria de Edu-
cação de Ferraz de Vas-
concelos receberá pedidos 
de transferências esco-
lares até o dia 12 de janei-
ro. A ação vale apenas 
para alunos já matricula-
dos na rede. Para 
estudantes que querem 
migrar da rede privada 
para a municipal ou para 
crianças ainda não matric-
uladas em rede de ensino, 
o cadastro poderá ser real-
izado no próximo dia 19.

Para solicitar o desloca-
mento, é necessário que o 

interessado ou responsáv-
el procure a unidade esco-
lar pretendida e tenha em 
mãos certidão de nasci-
mento ou RG do aluno, 
bem como comprovante de 
endereço e documento de 
identificação dos pais ou 
responsáveis.

Para alunos da Edu-
cação para Jovens e Adul-
tos (EJA) que também 
quiserem trocar de escola, 
o documento dos pais ou 
responsáveis não é 
necessário.

Para estes grupos, o 

deferimento ou indeferi-
mento poderá ser verifica-
do na unidade no dia 14.

Já para não matricula-
dos ou estudantes vindos 
da rede privada, a solic-
itação deve ser realizada 
no dia 19 na unidade pre-
tendida e a resposta do 
pedido será divulgada em 
21 de janeiro. Para este 
grupo, a documentação a 
ser apresentada é a 
mesma dos interessados 
apenas no deslocamento.

Cabe destacar que, se a 
transferência do aluno for 

indeferida por qualquer 
motivo eventual, o aluno 
permanece na fila de 
espera da unidade preten-
dida por 90 dias, podendo 
o pedido ser atendido 
neste período.

As escolas municipais 
atendem de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 
horas. Mais informações 
podem ser obtidas na Sec-
retaria Municipal de Edu-
cação pelo 4679-5578.
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EDUCAÇÃO FERRAZENSE RECEBE

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
ESCOLAR ATÉ DIA 12
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BOM

PORTARIAS Quarta - feira, 06 de Janeiro de 2021

CONSIDERANDO O ERRO DE DIAGRAMAÇÃO DA EDIÇÃO EXTRA NUMERO 414 ANO 5 PUBLICADA, 
ONDE NÃO CONSTOU A SEQUENCIA NUMÉRICA CORRETA, BEM COMO A NÃO INCLUSÃO DAS 
PORTARIAS ABAIXO REFERENTE A NOMEAÇÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, FAZ-SE PUBLICAR 
AS PORTARIAS FALTANTES AFIM DE CORRIGIR O ERRO SENDO ESSA EDIÇÃO EM COMPLEMENTO A 
ANTERIOR.
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Expediente

Prefeita Municipal: Priscila Gambale

Produção: Secretaria de Comunicação Social

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
Avenida Rui Barbosa, 315 - Vila Romanópolis
CEP: 08529-200
Telefone: 4674-7800
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Boletim Ofícial do Município (BOM)
Criado pela Lei n. 2.645 de 
17/10/2005 e regulamentado pelo 
decreto n. 5.894 de 16/02/2017

Unidade Físcal 
do município

UFM R$107,52
2021

Uma campanha da 
Prefeitura de Ferraz

de Vasconcelos

I @prefeituraferrazdevasconcelos
F Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Visite nossas redes sociais


