
Edital 01 de 2021 - Processo seletivo de vagas na educação infantil do Centro de 

Educação Integral Pequena Via-APOV 

Neste ano, devido a pandemia que passa a humanidade, faremos maior parte do processo seletivo de forma 

mais online devido à dificuldade do momento. Mas ainda sim vamos respeitar todas as condições necessárias 

para inclusão da família.  

1- Das vagas disponíveis:  

I.   Para o ano letivo de 2022, estarão abertas novas vagas somente para as seguintes etapas:  

II. 3 anos completos até 31/03/2022 da Educação Infantil; para as vagas que faltam para preencher. 

OBSERVAÇÃO: as reuniões serão online pelo zoom e os links disponibilizados nos grupos especifico para isso. 

II. 4 anos completos até 31/03/ 2022 da Educação Infantil; para as vagas que faltam para preencher. 

III. 5 anos completos até 31/03/2022 da Educação Infantil; para as vagas que faltam para preencher. 

2- Etapas do Processo de Seleção 

I. Divulgação do Processo de Seleção para as vagas 2022. A partir de 16/08 a 03/09. Nas mídias sociais 

da APOV (Instagram da APOV: apovicosa e Facebook: https://www.facebook.com/apovnoface/) e no nosso 

site: www.apov.org.br 

II. Elaboração de uma carta, feita a próprio punho respondendo: Por que você tem interesse que seu 

filho participe da APOV? 

 III. Participação efetiva dos pais ou responsáveis legal nos encontros online que ocorrerão na primeira 

segunda-feira de 05 de setembro,04 de outubro,08 de novembro e dezembro a ser comunicado no grupo de 

OBS: Os encontros acontecerão pelo Zoom e o link disponibilizado no grupo com esse objetivo. 

IV. Ficha Socioeconômica preenchida e devolvida na APOV, de 8:30 às 11:30. A ficha socioeconômica, 

juntamente com os documentos comprobatórios (documentos descritos na própria ficha);  

V. Participar das reuniões pedagógicas para conhecer o processo educacional desenvolvido na APOV.  

VI. Análise e Seleção pela da diretoria e Núcleo de Família da APOV. 

VII  Entrevista online sobre o questionário socioeconômico.  

VII. Divulgação dos resultados na própria sede. 

VIII. Matrícula. Realização da matrícula mediante documentos completos , na sede da instituição de 8:30 

às 11:30, em dezembro no dia a ser divulgado na ultima reunião online.  

A não participação dos encontros “estabelecidos pela equipe deverão ser justificadas em e ser até 03 (três) 

dias úteis, contados a partir do primeiro dia após o evento, a falta da justificativa acarreta na eliminação do 

Processo Seletivo. As justificativas devem ser feitas com a coordenação do Núcleo de Família (3892 6130).  

3- As justificativas aceitas são:  

I. Apresentar atestado médico por falta, atraso ou participação parcial nas reuniões, seja por 

enfermidade ou intervenção de pronto-atendimento; 

II. Apresentar, com antecipadamente, o atestado de presença, se tiver formação profissional no dia;  

III. Atestado de presença, caso tenha provas de concursos ou escolares;  



IV. Atestado do encarregado da atividade do empregador caso não consiga comparecer em um encontro 

marcado com antecedência;  

• Força maior ou caso fortuito.  

4- CRITÉRIOS OBSERVADOS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo seletivo considerará para eliminação: 

I. Participação nas reuniões designadas no edital;  

II. Prioritariamente, o interesse das famílias pela proposta da escola; 

III. Menor renda e necessidade de trabalho conforme informação prestada na Ficha Socioeconômica; 

Outros critérios de desempate que serão analisados:  

I. Famílias já atendidas pela APOV tem preferencia; 

II. Filhos de funcionários;  

III. Filhos de voluntários;  

IV. Filho de membros da Fraternidade Pequena Via; 

V. Morar na comunidade, e; 

VI. Idade da criança; 

 

5- DISPOSIÇÕES FINAIS 

I. A APOV poderá modificar ou revogar a qualquer momento as condições estabelecidas neste edital.  

II. A instituição poderá também solicitar, a qualquer tempo, outros documentos ou informações que 

julgar necessários para aferir a condição socioeconômica do candidato.  

III. A participação deste Processo Seletivo não é garantia de vaga. 

IV.  Esse edital fica revogado para o próximo ano. Válido somente para o ano de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6- ANEXO I  

CRONOGRAMA DE DATAS DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 2021 

Divulgação: (mosquitinhos, mídias sociais, igreja e PSF). De 16/08 a 03/09 de 2021 

Inscrição: a partir 16/08 a 03/09/2021, de 8:30 às 11:30 

Apresentação da Proposta Pedagógica: Novembro. 

Entrevista: Outubro e novembro  

Participação da formação: Online nas primeiras segundas feiras de setembro, outubro e novembro. 

Divulgação do resultado: A partir de dezembro  

Matrícula e assinatura do termo de compromisso: A divulgar 

Apresentação das novas famílias: Dezembro: a decidir se online ou presencial  

 

7- ANEXO II: Documentos necessários (xerox) 

I. Documentos pessoais do requerente: RG; CPF; CN; CC; CT; CNH; 

II. Documento Bolsa Família, PETI; Leite das Crianças, Habitação;  

III. Despesas com Energia Elétrica, Água, Medicamentos, IPTU, Alimentação e limpeza, Automóvel; 

Alimentação e Outros;  

IV. Certidão de nascimento da criança e cartão de vacina. 

 

8- Este edital: aplica-se somente para o ano letivo de 2022. 


