
EDITAL Nº 01 /2021

Procede  a  chamada  pública para inscrições no

Ensino  Fundamental  –  modalidade  Educação  de

Jovens e Adultos (EJA) – 1º SEMESTRE/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso de suas atribuições

legais, em cumprimento ao artigo 208, §1º, IV, §3º, da Constituição Federal, ao artigo

200, §2º, da Constituição Federal, aos artigos 5º, §1º, incisos I e II, e ao artigo 37, §1º e

§2º, da Lei Federal nº 9.394/1996, e suas alterações, previsões contidas na Resolução

CNE/CEB nº 1, de 28 de maio de 2021, bem como na Resolução CME nº 38, de 26 de

setembro de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados,  a partir de 18

(dezoito) anos de idade completos até a data de inscrição para ingresso na modalidade

do  Ensino  Fundamental,  de acordo com a legislação vigente, que estarão abertas as

inscrições para o 1º semestre letivo de 2022 para Educação de Jovens e Adultos (EJA),

na Secretaria Municipal da Educação (Smed), conforme segue:

1) DAS ETAPAS E DO OBJETIVO

As etapas para o ingresso ou retorno às instituições de ensino, por meio da

modalidade de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental,  envolvem: a

inscrição  dos  interessados,  com  idade  mínima  de  18  (dezoito)  anos,  e  o

encaminhamento  dos  interessados  para  matrícula,  com  o  objetivo  de  oportunizar  a

conclusão da etapa do Ensino Fundamental e a ampliação dos anos de escolarização da

população caxiense. 

2) DAS INSCRIÇÕES

A inscrição é destinada aos interessados em concluir o Ensino Fundamental,

os quais não tiveram a possibilidade de acesso  à continuidade de estudos na idade

própria, e aos que se enquadram nas seguintes condições:
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2.1)  ter  idade  mínima  de  18  anos,  conforme  diretrizes  de  ingresso  aos  cursos  na

modalidade de jovens e adultos;

2.2) prioritariamente, estar inscrito em qualquer Programa Social do Governo Federal ou

fazer parte do núcleo familiar do inscrito (informações sobre Cadastro Único podem ser

obtidas com a Fundação de Assistência Social (FAS), na Rua Os Dezoito do Forte, 423,

Lourdes.

3) DOS PRAZOS

A inscrição deverá ser realizada no período de 17 de novembro a 12 de

dezembro de 2021, podendo ser realizada:

i)  pelo link https://forms.gle/y7tz8jcpvJ6rGAWeA; 

ii)  ou  na  Secretaria  Municipal  da  Educação (Smed),  Rua Borges de Medeiros,  260,

Centro, no horário de expediente externo, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h;

exceto nas quartas-feiras, dia em que a inscrição poderá ser feita das 8h às 21h.

ETAPAS PRAZOS

Inscrições de estudantes novos, por

meio deste Edital.

De 17 de novembro a 12 de dezembro de

2021.

4) DOS DOCUMENTOS

Para realizar a  inscrição, os interessados em frequentar  a  EJA em 2022

devem ter os seguintes documentos:

4.1) comprovante atualizado de residência em Caxias do Sul;

4.2) histórico escolar (se tiver)  ou outro documento expedido pela última escola que

frequentou;
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4.3) CPF e RG do candidato;

4.4) número do cartão do SUS;

4.5)  Número  de  Identificação  Social  (NIS),  para  o  caso  de  recebimento  de  algum

benefício social.

Observação: Os mesmos documentos serão necessários para matrícula.

5) DOS LOCAIS JÁ DEFINIDOS PARA OFERTA DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO

DE JOVENS E ADULTOS

Local Endereço Dinâmica de
atendimento

Início das
aulas em

2022

Turno/
horário das

aulas

SESI
Rua Pinheiro Machado,

3251, São Pelegrino
Uma vez por

semana presencial
e 4 dias on-line

21 de
fevereiro de

2022

Manhã,
tarde 

ou noite

Emef Dolaimes
Stédile Angeli

(CAIC)

João Gregório Paniz,
722, Centenário

(Próximo à Codeca)

De segunda-feira a
sexta-feira
presencial

18 de
fevereiro de

2022

Noite,
das 19h às

22h30

Emef Caldas
Júnior

Rua Ottone Bassanesi,
225, Petrópolis

(próxima à UCS )
De segunda-feira a

sexta-feira
presencial

18 de
fevereiro 
de 2022

Noite-
das 19h às

22h30

NEEJA
Rua Garibaldi, 660 ,

Centro, Caxias do Sul 

 A ser definida com
o candidato,

considerando a
realização das

provas e a retirada
de material para

estudo.

A serem
combinados

Observação: Estes locais já estão em funcionamento no ano letivo de 2021 e continuarão em 2022, sem,

contudo, significar que somente estes terão a oferta da modalidade de EJA em 2022.
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6)  DOS RESULTADOS E DO ENCAMINHAMENTO

O  encaminhamento  dos  inscritos  para  os  locais,  conforme  item  7  deste

Edital, será por meio de designação para matrícula; e os resultados serão publicados no

Portal da Educação (https://educacao.caxias.rs.gov.br), no dia 17 de dezembro, a fim de

que as matrículas sejam efetuadas, de acordo com os locais de oferta da modalidade de

Educação de Jovens e Adultos para o 1º semestre/2022.

Os inscritos não encaminhados para matrícula nesta data terão designação

em janeiro, para realização de matrícula, a partir de 1º de fevereiro de 2022.

  

7) DAS MATRÍCULAS 

LOCAL DATAS

Matrículas no SESI Até 28 de fevereiro de 2022

Matrículas nas Escolas Municipais 
De 10 a 21 de janeiro de 2022, na escola

de designação

NEEJA Durante o ano

8) DO  INÍCIO DAS AULAS

As aulas iniciam em:

a)  no SESI,  em 22 de fevereiro  de 2022,  podendo o estudante optar  pelo turno da

manhã (das 8h às 12h), ou da tarde (das 13h30 às 17h30), ou da noite (das 18h20 às

22h20), e as aulas presenciais acontecem um dia por semana;

b) nas Escolas Municipais, a contar de 18 de fevereiro de 2022, no horário das 19h às

22h30, de segunda-feira a sexta-feira;

c) no Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Caxias do Sul (NEEJA), a

partir  da  matrícula,  o  interessado  recebe  material  e  orientações  de  estudo  para
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realização  da(s)  avaliação(ões),  considerando  o(s)  componente(s)  curricular(es)

necessário(s) para conclusão do Ensino Fundamental.

9) DAS ORIENTAÇÕES GERAIS

9.1) É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto da inscrição on-

line, bem como das informações prestadas à Smed;

9.2) As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida deverão informar no momento

da inscrição;

9.3) Os interessados poderão indicar, na ficha de inscrição, qual escola pública fica mais

próxima à sua residência ou ao seu local  de trabalho, possibilitando ao Município o

mapeamento da necessidade de oferta para EJA;

9.4) Os interessados em cursar os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (alfabetização)

serão  designados  para  escolas/turmas,  conforme  as  possibilidades  de  organização,

podendo ser no diurno ou no noturno, considerando o número de inscritos e a opção do

candidato;

9.5) Os interessados em cursar os Anos Finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano)

poderão optar:

a)  por  vaga  no  SESI  –  Educação  de  Jovens  e  Adultos  integrada  à  qualificação

profissional –, na Rua Pinheiro Machado, 3251, onde terão aula presencial uma vez por

semana, e os demais dias serão de forma on-line;

b) por uma das Escolas Municipais que terão a oferta da modalidade no ano letivo 2022,

de forma presencial, de segunda-feira a sexta-feira:

i - Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Caldas Júnior, no bairro Petrópolis;

ii - Emef Dolaimes Stédile Angeli (CAIC), no bairro Centenário;

iii  -  ou  no  NEEJA –  Centro  –,  para  os  estudantes  que  desejam concluir  o  Ensino

Fundamental,  cursando  componentes  curriculares  (disciplinas)  não  aprovados  na

trajetória escolar.
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c) Poderão ser abertas turmas de EJA vinculadas, considerando o número de inscritos

neste Edital, para matrículas em 2022.

9.6) O Município subsidiará o transporte para os estudantes regularmente  matriculados

e frequentes  em 2021,  nas escolas que não mais atenderão em 2022;  para isso,  é

necessário protocolar pedido na Smed, após rematrícula:

a)   o trajeto realizado será o mesmo do ônibus urbano (Visate), tendo como ponto

de partida Escolas Municipais  que atendem à EJA em 2021:  Rosário  de São

Francisco e  Presidente  Castelo  Branco (para  Emef  Dolaimes Stédile  Angeli  –

CAIC);  Emef Prefeito Luciano Corsetti e Emef Guerino Zugno (para  Emef Caldas

Júnior).

9.7)  A matrícula  nas Escolas Municipais  (Caldas Júnior  e Dolaimes Stédile  Angeli  –

CAIC) serão efetivadas pelos interessados, a partir do resultado e do encaminhamento

deste Edital, no período de 10 a 21 de janeiro. O candidato será comunicado, via e-mail,

ou via WhatsApp informado na inscrição:

i) a Escola consultará a lista das designações em 17 de dezembro de 2021, por meio do

Portal da Educação, e também a receberá pela Mantenedora;

ii) o não comparecimento do designado para efetivar a matrícula no prazo estabelecido

(de 10 a 21 de janeiro de 2022) significará a desistência da vaga.

9.8) Os estudantes matriculados nas Escolas Municipais no ano letivo 2021 que estão

em situação de Busca Ativa ou que não realizaram a rematrícula, deverão proceder nova

inscrição por meio deste Edital ou na Central de Matrículas, a partir de março de 2022;

9.9) Estudantes que não forem designados em 2021 receberão, ao longo de janeiro de

2022, a designação para matrícula em fevereiro de 2022, considerando a possibilidade

de oferta de EJA em outros locais, além dos indicados no item 5 do presente Edital;

9.10  Os  casos  omissos serão resolvidos  pela  Secretaria  Municipal  da  Educação do

Município de Caxias do Sul.
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Registre-se e Publique-se

Sandra Mariz Negrini

Secretária Municipal da Educação               
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