
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL SME N.º 01, DE 25 DE JANEIRO DE 2021

EMENTA: Dispõe sobre as normas e os procedimentos necessários para a
realização de Inscrição para Sorteio Público de Candidatos às vagas,
exclusivamente, da ECIM – Escola Municipal Cívico-Militar Natividade Saldanha,
para atendimento do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e dá outras
providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso de
suas atribuições legais, validada pelo Ato Administrativo nº 1185/2017, considerando a adesão
do Município do Jaboatão dos Guararapes ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares
(PECIM) que requer ampla publicidade dos procedimentos inerentes ao processo de matrícula
para ingresso na ECIM-Escola Municipal Cívico Militar Natividade Saldanha, divulga as normas
e os procedimentos necessários para a realização de inscrição e concorrência em sorteio
público, conforme Portaria Municipal nº 12/2021/SME que estabelece normas para o ingresso
na ECIM – Escola Municipal Cívico-Militar Natividade Saldanha, no Ensino Fundamental Anos
Finais do Sistema de Ensino do Município do Jaboatão dos Guararapes/PE.

DOS CRITÉRIOS DAS INSCRIÇÕES:

1. As inscrições para concorrer ao sorteio das vagas para ingresso na ECIM – Escola
Municipal Cívico Militar Natividade Saldanha, será exclusivamente pelo site
http://www.jaboatao.pe.gov.br/matricula-online-2021, no período de 01 de fevereiro
de 2021 a 03 de fevereiro de 2021, para os(as) estudantes do Ensino Fundamental
Anos Finais – 6º ao 9º ano.

1.1 Serão recebidas as inscrições realizadas a partir das 8h do dia 01 de fevereiro de
2021 até às 23h59min do dia 03 de fevereiro de 2021;

1.2 80% (oitenta) por cento das vagas de cada turma do Ensino Fundamental dos
Anos Finais deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes oriundos das
escolas da rede pública municipal do Jaboatão dos Guararapes através da listagem
encaminhada pelas unidades de ensino para o Núcleo de Ordenamento de Rede
(NOR) e desse para a ECIM – Escola Municipal Natividade Saldanha, conforme
localidades estabelecidos no artigo 2º, inciso III, da Portaria Municipal nº 12/2021 /
SME;

1.3 Caso a listagem ultrapasse a quantidade de vagas ofertadas, o critério de
escolha será o sorteio público;

1.4 20% (vinte) por cento das vagas terão as inscrições efetuadas e validadas
através do endereço eletrônico http:/www.jaboatao.pe.gov.br/matricula-online-2021,
sendo de ampla concorrência para estudantes de quaisquer redes, sejam públicas ou
privadas, através da apresentação do comprovante de residência (IPTU, conta de luz
elétrica, contrato de locação da residência, conta de água), em nome dos pais e/ou
responsável legal dos inscritos para comprovar residência em Cajueiro Seco,

http://www.matricula.rio/


Prazeres, Nova Divinea, Jardim Guararapes, Massangana, Piedade, Vaquejada e
Rio das Velhas;
1.5 Caso todos os estudantes da rede municipal do Jaboatão dos Guararapes
tenham sido contemplados pelas vagas do item 1.2 e ainda havendo vagas, deverão
ser somadas ao item 1.4;

1.6 Inscrição on-line pelo site eletrônico
http://www.jaboatao.pe.gov.br/matricula-online-2021.

1.7 Inscrição por CPF de estudante candidato(a), caso possua;

1.8. A inscrição não é garantia para a vaga e a matrícula;

1.9. Será verificado o comprovante de residência (IPTU, conta de luz elétrica,
contrato de locação da residência, conta de água), em nome dos pais e/ou
responsável legal de todos os inscritos para confirmar se residem nas localidades de
Cajueiro Seco, Prazeres, Nova Divinea, Jardim Guararapes, Massangana, Piedade,
Vaquejada e Rio das Velhas;

1.10. O sorteio referente aos 80% das vagas reservadas para os(as) estudantes da
rede municipal do Jaboatão do Guararapes, matriculados no ano letivo de 2020,
residentes nas localidades de Cajueiro Seco, Prazeres, Nova Divinea, Jardim
Guararapes, Vaquejada, Rio das Velhas, Massangana e Piedade, caso o número de
inscritos exceda a quantidade de vagas disponíveis por ano/turma de estudo;

1.11. O sorteio referente ao percentual dos 20% das vagas reservadas para os(as)
estudantes das redes pública ou privada residentes nas localidades de Cajueiro Seco,
Prazeres, Nova Divinea, Jardim Guararapes, Vaquejada, Rio das Velhas,
Massangana e Piedade;

1.12. Sorteio de vagas remanescentes não contempladas nos itens 1.10 e 1.11 para
os estudantes das demais localidades do município do Jaboatão dos Guararapes
sejam da rede pública ou privada;

1.13. Entrega de documentação e confirmação da matrícula.

DAS INSCRIÇÕES:

2.Para efetuar a inscrição será requerido o número de Cadastro de Pessoa Física
(CPF) do candidato à vaga, caso possua, ou do seu responsável legal;

2.1. Será permitida a realização de apenas uma inscrição em nome e/ou CPF de um
mesmo candidato. Assim, caso seja verificada mais de uma inscrição em nome e/ou
CPF de um mesmo candidato, prevalecerá aquela que houver sido realizada por
último;

2.2. O cadastro para tirar CPF pela Internet (on-line) poderá ser feito pelo site
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/;



2.3. O responsável legal pelo candidato, uma vez sorteado, quando da convocação
para a matrícula, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos
exigidos, dentro dos prazos estabelecidos, assim como as numerações da camisa,
calça e sapatos. Caso não compareça, perderá a vaga.

3.O responsável legal pelo candidato deve estar ciente quanto à possibilidade de
divulgação de dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como
aqueles relativos à data de nascimento, resultado do sorteio, dentre outros, tendo em
vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade
dos atos atinentes ao sorteio público, não cabendo reclamações posteriores, ficando
cientes também que possivelmente tais informações poderão ser encontradas na
rede mundial de computadores mediante a utilização dos mecanismos de busca
existentes.

DA OFERTA DE VAGAS:

4. Serão oferecidas 231 (duzentas e trinta e uma) vagas para o Ensino Fundamental
Anos Finais (6º ao 9º ano), sendo 13 (treze) dessas vagas destinadas ao atendimento
do público-alvo da Educação Especial, na ECIM – Escola Municipal Cívico-Militar
Natividade Saldanha, assim distribuídas:

4.1- 6º ano do Ensino Fundamental: serão oferecidas 119 (cento e dezenove) vagas,
sendo 06 (seis) destinadas ao atendimento ao público-alvo da Educação Especial;

4.2-7º ano do Ensino Fundamental: serão oferecidas 65 (sessenta e cinco) vagas,
sendo 04 (quatro) destinadas ao atendimento ao público-alvo da Educação Especial;

4.3- 8º ano do Ensino Fundamental: serão oferecidas 17 (dezessete) vagas, sendo
01(uma) destinada ao atendimento ao público-alvo da Educação Especial;

4.4- 9º ano do Ensino Fundamental: serão oferecidas 30 (trinta) vagas, sendo 02
(duas) destinadas ao atendimento ao público-alvo da Educação Especial.

DO SORTEIO:

5.Será sorteado o total de vagas oferecidas para cada grupamento, conforme
descrito no item 4;

5.1 A listagem dos sorteados deverá ser afixada na ECIM – Escola Municipal
Natividade Saldanha, em local visível e acessível à comunidade, no instagram
@ecimjaboatao e no facebook ecimnatividadesaldanha;

5.2. A listagem com os nomes dos (as) estudantes sorteados será válida somente até
o dia 26 de fevereiro de 2021;

5.3.Serão sorteados 10% (dez por cento) a mais das vagas por ano/turma que farão
parte do quadro de reserva de vagas para a unidade de ensino;

5.4. O Sorteio Público das vagas constantes no item 5 deste Edital será coordenado
pela Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes e pelos



Gestores da ECIM e será realizado no dia 19 de fevereiro de 2021 , às 10h para o
6º ano do Ensino Fundamental e às 15h para do 7º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, na quadra da ECIM – Escola Municipal Cívico-Militar Natividade
Saldanha, situada à Rua do Futuro, s/nº, bairro do Cajueiro Seco,Jaboatão dos
Guararapes/PE, na presença da Comissão responsável, conforme portaria publicada
no Diário Oficial Municipal do dia 26 de janeiro de 2021, da Equipe Gestora
da ECIM, do Conselho Escolar, de representantes de outras instituições e dos pais
e/ou responsáveis pelos estudantes inscritos.

DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA:

6. A efetivação da matrícula dos (as)estudantes contemplados no sorteio público será
realizada na sede da ECIM – Escola Municipal Cívico-Militar Natividade Saldanha,
situada à Rua do Futuro, s/nº, bairro do Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes/PE,
no horário de 9h às12h e das 13h às16h, conforme calendário abaixo:

6.1- 6º ano do Ensino Fundamental: dia 24 de fevereiro de 2021

6.2– 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental: dia 25 de fevereiro de 2021;

6.3 – Data da matrícula dos estudantes retardatários: dia 26 de fevereiro de 2021;

6.4 Data limite para efetivação da matrícula dos(as) estudantes contemplados no
sorteio público: dia 26 de fevereiro de 2021.

DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA:

7. Para a confirmação da matrícula será necessária a apresentação dos seguintes
documentos comprobatórios:

l.Cópia e original da Certidão de Nascimento;

ll. Transferência Provisória ou Definitiva original da escola de origem;

lll.Cópia e original do comprovante de residência(conta de luz elétrica, água ou IPTU
(no nome dos pais, responsável legal ou do(da) estudante) ou cópia do contrato de
aluguel devidamente preenchido com os dados do locador e locatário, registrado em
cartório;

lV.Cópia e original do título de eleitor, caso o(a)estudante possua;

V.Cópia e original do RG;

Vl.Cópia e original do CPF;

Vll.Cópia e original do Cartão do SUS – Sistema Único de Saúde;

Vlll.Declaração de atualização vacinal (Emitida pela Unidade de Saúde Básica);

lX.03 (três) fotos 3×4;



X. Exame de tipo sanguíneo e fator RH.

8. Em caso de eventual desistência ou impossibilidade no preenchimento das vagas
referidas no item 4 do edital em referência, será realizado novo sorteio com os(as)
estudantes inscritos e não contemplados no 1º (primeiro) sorteio para o
preenchimento das vagas remanescentes mesmo contemplando a cota do ítem 5.3
deste edital.

9.Todos os envolvidos no processo de matrícula deverão estar portando a sua
máscara de proteção e respeitar as demais normas sanitárias, seguindo as
determinações do protocolo sanitário encaminhado para todas as escolas da rede.

10. Os casos omissos serão analisados pela Comissão própria que regula o ingresso
de novos estudantes na unidade de ensino e equipe gestora da ECIM – Escola
Municipal Cívico-Militar Natividade Saldanha em conjunto com a Superintendência de
Ensino, Gerência do Programa Cívico Militar e Gerência de Ensino de Anos Finais.

Jaboatão dos Guararapes, 25 de janeiro de 2021.

Ivaneide Farias Dantas

Secretaria Municipal de Educação

ANEXO I

Publicação do Edital de Inscrição 26/01/2021

Período das Inscrições no site eletrônico
http:/www.jaboatao.pe.gov.br/matricula-online-2021 01 a 03/02/2021

Divulgação geral dos(as) estudantes inscritos 10/02/2021

Sorteio Público das vagas – 10h para os 6º anos e 15h
para os 7º,8 e 9º anos. 19/02/2021

Divulgação dos (as) estudantes contemplados pelo
sorteio 22/02/2021

Confirmação da matrícula na Unidade de Ensino – Das 9h
às 12h e das 13h às 16h. 24 a 26/02/2021

Divulgação final dos (as) estudantes após confirmação 02/03/2021



CRONOGRAMA EXCLUSIVO PARA O ANO LETIVO DE 2021.

ANEXO II

DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA 2021

TURMAS VAGAS
VAGAS PARA ESTUDANTESCOM DEFICIÊNCIA E
/OU TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

Serão 5% por ano /turma

6º ANO 113 06

7º ANO 61 04

8ºANO 16 01

9º ANO 28 02

SUB
TOTAL (218) 13

Total Geral: 231 vagas

das matrículas.
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