EDITAL DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO – 2021
O Colégio Camillo de Mattos, mantido pela Fundação Educandário “Cel. Quito Junqueira”, abrirá
as inscrições do ano letivo de 2021, tanto para novas vagas quanto para Lista de Espera, da
Pré-Escola I ao 9º ano.
As inscrições ficarão disponíveis no período de 00:00 h do dia 05/06/2020 ás 23:59 h do dia
14/06/2020, pelo site da Fundação.
“ As crianças para serem admitidas nesta Fundação têm que atender aos critérios
socioeconômicos, definidos na Lei nº 12.101/2009 e no Decreto nº 8.242/2014. ”

1 – COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

Os interessados em participar do processo seletivo, deverão ler este edital e acessar o site de
inscrições da Fundação através do link www.educandariorp.com.br/inscricoes ou clicando nos
banners do site que apontam para as inscrições, no período de 00:00 h do dia 05/06/2020 ás 23:59 h
do dia 14/06/2020 e preencher o formulário de inscrição conforme as orientações.

2 - VAGAS DISPONÍVEIS:

As vagas disponíveis, a princípio, serão apenas para o preenchimento das turmas da Pré-escola I (60
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vagas) e do 6º ano (previsão de 10 vagas ).

3 - CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO:

Os candidatos cadastrados serão selecionados considerando o número de vagas oferecidas, de
acordo com os seguintes critérios:
2.1. Idade compatível com o Programa;
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▪

Pré I – para crianças de 04 anos de idade (nascidos entre 01/04/2016 a 31/03/2017)

▪

Pré II – para crianças a partir de 05 anos de idade

▪

Ensino Fundamental I - para crianças a partir de 06 anos de idade

▪

Ensino Fundamental II - para crianças a partir de 10 anos

Número de vagas sujeito à alteração.

2.2. Renda familiar e per capita;
2.3. Domicílio/área geográfica;
2.4. Entrevista social/pedagógica.
4 - ETAPAS PARA A SELEÇÃO:

● Análise socioeconômica da inscrição;
● Contato telefônico (caso não tenhamos sucesso nos números informados na inscrição, o
candidato será desclassificado do processo seletivo);
● Entrega de documentos com entrevista para comprovação das informações;
● Visita domiciliar.
5 - COMO SABER SOBRE A VAGA?

Após o preenchimento da inscrição, os candidatos pré-classificados, serão convocados através do
contato da Assistente Social via telefone, para comprovação dos dados apresentados na inscrição,
após confirmação de renda, iremos dar sequência as demais etapas da seleção.
Assim que o processo seletivo for finalizado, será divulgada a lista dos candidatos selecionados,
bem como, os nomes dos que estarão como próximos na lista de espera.
*(Seguindo os critérios a cima mencionados)
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