
 
  

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO  

Secretaria de Educação – Setor de Central de Vagas 

  
- Atribuições: 
 
1. Disponibilização aos munícipes do calendário com os períodos de cadastro em vagas de creches 
municipais (0 a 3 anos);  
 
2. A central de vaga realiza atendimento as famílias inscritas no cartão merenda, encaminhamentos e 
solicitações do Conselho Tutelar e mandado de segurança. Vale ressaltar que todos os procedimentos 
são norteados pela lei 6188/2017 priorizando a transparência das listas de espera dos alunos inscritos e 
a deliberação CEE-Sp n°166/2019 e 173/2019 do Conselho Estadual de educação. 
 
 
- Descrição dos Serviços e Requisitos:  
 
1. Os moradores da cidade que queiram realizar a inscrição deverão agendar previamente o atendimento 
junto a central de vagas pelo telefone 4828-9620/9621, além de abrir o cadastro a Secretaria divulga o 
cronograma anual dos períodos de inscrições para as vagas em creche que está disponível no site da 
secretaria de educação; 
 
2. O agendamento prévio é necessário para evitar aglomerações, mais uma medida preventiva contra o 
covid-19. No ato do cadastro presencial, é obrigatório o uso de máscara de proteção. 
 
- Documentos necessários: 
 
1. Para realizar a inscrição, deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Certidão de nascimento ou RG da criança; 
 
b) Rg e CPF dos pais ou responsável legal; 
 
c) Comprovante de endereço com validade de três meses (água, luz, telefone fixo e IPTU); 
 
d) Declaração de trabalho; 
 
e) Contrato de aluguel ou declaração do proprietário (quando reside em casa alugada). 
 
2. Após o período de inscrição a equipe do setor realiza um estudo social e análise das fichas, e após 
são encaminhadas aos dirigentes escolares, para posteriormente realizarem efetivamente a matrícula. 
Quando não são apresentados os documentos exigidos ou comprovação de endereço, é necessário a 
visita social no caso realizado pelas assistentes sociais. 
 
 
 
* Endereço de funcionamento: Rua: Valdírio Prisco, 193 – Centro / Ribeirão Pires  

* Dias e Horário para atendimento ao público: Segunda-feira à sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas. 

* Telefone: 4828-9600 

 


