
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 012/2017 
de 04 de outubro de 2017 

 
Procede a chamada pública para matrícula na Rede 
Municipal de Ensino para o ano letivo de 2018. 

 
                                      ALBERI ANTONIO BEHNEN, Prefeito em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, torna público em cumprimento a Lei Federal n.º 9394/96, artigo 5º, 
§ 1º, inciso II, § 2º , Lei 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006, Parecer nº 6, de 08 de junho de 
2005, Parecer nº 18 de 15/9/2005, Resolução 03/05, de 03 de agosto de 2005, da Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação – CEB/CNE, Parecer nº 752/2005, Parecer 
644/2006 e 769/2006, do Conselho Estadual de Educação – CEED, Resolução do CNE 06/2010 e 
Parecer CME nº 001/2014, para conhecimento dos pais ou responsáveis legais por crianças da 
Educação Infantil, do Ensino Fundamental de nove anos e para jovens e adultos que não estiverem 
cursando o Ensino Fundamental obrigatório, que as mesmas devem ser matriculadas em 
conformidade ao artigo 4º, inciso I, III e artigo 6º da Lei 9394/96, observando o cronograma de 
rematrículas e matrículas para o ano letivo de 2018, sendo a idade de corte o último dia do mês de 
março do ano de ingresso. 
 
          REDE PÚBLICA 

- Federal 
Conforme cronograma e normas emanadas pelo órgão mantenedor. 

 
- Estadual 

Conforme cronograma e normas emanadas pelo órgão mantenedor. 
 

- Municipal 
- EDUCAÇÃO INFANTIL 

Rematrículas: confirmação da vaga e atualização de dados cadastrais nas Escolas e 
Creches – 06 a 17 de novembro de 2017.  
Matrículas: 06 a 17 de novembro de 2017, tendo como critério a data de corte acima citada 
e a disponibilidade de vagas. 
 

- ENSINO FUNDAMENTAL (Regular e EJA) 
Rematrículas: confirmação da vaga e atualização de dados cadastrais nas Escolas e 
Creches – 06 a 17 de novembro de 2017 
Matrículas: 06 a 17 de novembro de 2017, tendo como critério a data de corte acima citada 
e a disponibilidade de vagas. 
 

- REDE FILANTRÓPICA/PRIVADA 
- Conforme cronograma estabelecido pelas próprias escolas. 

 
 
 
 
 
 



 
 

             Serão responsabilizados, na forma da Lei, os pais ou responsáveis legais que não 
atenderem ao chamado do presente Edital. 
 

                                                                                                  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
IBIRUBÁ-RS, em 04 de outubro de 2017. 

. 
 
 
                                                                      Alberi Antonio Behnen, 

                                 Prefeito em exercício. 
 
Registre-se. Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
 
Valdir Olavo Lagemann 
Secretário da Administração e Planejamento 


