EDITAL Nº 133/2009
ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE
MATRÍCULA

NA

ESCOLA

MUNICIPAL

AGRÍCOLA – 5ª A 8ª SÉRIES – DE
SERAFINA CORRÊA.
O

Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, no uso de suas atribuições

legais, faz saber que as inscrições para preenchimento de vagas, em regime de internato e
de semi-internato, para o ano letivo de 2010, na Escola Municipal Agrícola – 5ª a 8ª séries,
estão previstas no período de 16 a 26/11/2009.
I – DA INSCRIÇÃO
A inscrição para seleção de matrícula na Escola Municipal Agrícola – 5ª a
8ª série, será feita na Secretaria da Escola, de 2ª a 6ª feira, no horário das 13 às 16 horas.
Poderão inscrever-se candidatos de ambos os sexos: Masculino e
Feminino, para o regime de semi-internato e, Masculino para regime de internato.
1.1 – Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
1 – Cópia da Certidão de nascimento;
2 – Atestado de Frequência da Série em Curso.
II – DAS CONDIÇÕES
2.1 – Os candidatos residentes no Município de Serafina Corrêa terão
preferência no preenchimento das vagas nas diferentes séries.
2.2 - A Escola oferece 20 vagas para hospedagem, em alojamento, aos
candidatos que preencherem os seguintes requisitos:
1 – Filho de agricultor e residente na zona rural;
2 – Dificuldade de transporte para a Escola;
3 – Sexo masculino;
4 – Idade máxima: 13 anos incompletos na data da inscrição para alunos
da 5ª série;

5 – Apresentar Atestado Médico de que o candidato à vaga não necessita
de acompanhamento especial familiar ou de profissional da área de saúde, em vista de
portador de doença que exige cuidados especiais permanentes.
III – DAS ORIENTAÇÕES
3.1 – Não será feita inscrição sem os documentos exigidos;
3.2 - Alunos residentes em outros municípios deverão contribuir com um
valor, como contrapartida ao Município, conforme Decreto nº 46/2008;
3.3 - Alunos residentes no Município contribuirão com uma taxa ao Círculo
de Pais e Mestres da Escola, conforme Decreto nº 46/2008.
IV – DA MATRÍCULA
A matrícula será realizada no período de

1º a 05/12/2009 na Escola

Municipal Agrícola, no horário das 8 às 16 horas.
No ato da matrícula, será realizada uma entrevista com o candidato à
vaga, que deverá estar acompanhado dos pais ou responsáveis e apresentar a seguinte
documentação:
1 – Histórico Escolar ou Atestado de Frequência;
2 – Uma fotografia 3X4, recente;
3 - Preenchimento do formulário de inscrição;
4 – Comprovante de vacinação atualizado;
5 – Atestado médico.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 11 de novembro de 2009.

Ademir Antônio Presotto
Prefeito Municipal

