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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 018/2021-SEED

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 018/2021-SEED 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Decreto nº 0158 de 26 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei 

nº 2.257, de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da 

Educação. 

 
CONSIDERANDO: 
 
 
As reuniões ocorridas nos dias 24/11/2021 e 25/11/2021 com a Coordenadoria 

de Educação Básica e Educação Profissional - CEBEP/SAPE/SEED/GEA e 

Gestores da Escola Estadual de Gestão Compartilhada Militar Prof. Afonso 

Arinos de Melo Franco; 

 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Convocar os pais ou responsáveis de estudantes residentes no bairro 

Área Portuária, com pretensão de matrícula para seu/sua filho (a) no 6º ano do 

Ensino Fundamental (anos finais) na Escola Estadual de Gestão Compartilhada 

Militar Prof. Afonso Arinos de Melo Franco, para participarem da Chamada 

Pública que ocorrerá no período de 06 a 10 de janeiro de 2022, no site: 

www.escolapublica.ap.gov.br; 

 
Art. 2º - A inscrição na chamada pública habilitará para participar do sorteio, 

somente, o estudante inscrito no período de 06 a 10 de janeiro de 2022; 

 
Art. 3º - A escola deverá constituir Comissão de Edital Específico – CEDESP, 

que irá conduzir o Pleito, poderá, diante da disponibidade, ter a participação de 

membros da Comunidade Escolar (servidores da escola, pais e membros da 

comunidade), representantes do Ministério Público, Conselho Tutelar, Promotoria 

da Infância e Secretaria de Educação, todo processo será registrado na íntegra 

em ATA; 
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Art. 4º - O sorteio ocorrerá no dia 14 de janeiro de 2022, às 16h, nas dependências da 

Escola Estadual de Gestão Compartilhada Militar Prof. Afonso Arinos de Melo Franco, 

com a participação da Comissão do Pleito, podendo ser transmitido ao vivo pelo Canal 

Oficial da Secretaria de Educação e Página Oficial da Escola no Facebook: 

wwww.facebook.com/EEMAfonsoArinosdeMeloFranco; 

 
Art. 5º - Na impossibilidade da transmissão ao vivo, o pleito será gravado e 
disponibilizado para o Canal Oficial da Secretaria de Educação; 
 
 
Art. 6º - Às 16h, do dia 14 de janeiro de 2022, os nomes dos estudantes serão 

colocados na urna pelos membros da Comissão, dando início ao sorteio; 

 
Art. 7º - 70% DAS VAGAS serão destinadas aos candidatos que comprovarem que 

residem no bairro Área Portuária; 

 
Art. 8º - 30% DAS VAGAS serão destinadas à Ampla Concorrência para os candidatos 
remanescentes que residem nos demais bairros; 
 
 
Art. 9º - 10% das vagas ofertadas serão destinadas a candidatos com Necessidades 

Especiais; 

  
Art. 10 - Sendo comprovado, por meio de inspeção pela Comissão, que o 

candidato não reside no bairro Área Portuária, o candidato será automaticamente 

transferido para a lista de espera dos 30% destinadas à Ampla Concorrência; 

 
Art. 11 - O período para interposição de recursos será de 48 horas após a 

diligência, cujo formulário de interposição de recursos e suas razões (ANEXO I) 

serão analisados pela Comissão em até 24 horas; 

 
Art. 12 - Após o término do sorteio a relação final dos candidatos habilitados à 

matrícula e cadastro reserva estará disponível no portal: 

www.escolapublica.ap.gov.br; 

 
Art. 13 - As vagas intermediárias serão disponibilizadas na Pré-matrícula, 
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conforme Cronograma das Normas de Matrícula; 

 
Art. 14 - Para a matrícula presencial que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de 

janeiro de 2022, os pais/responsáveis devem apresentar as documentações dos 

estudantes (cópias e originais), a saber: 

 
a) Certidão de Nascimento; 
b) RG e CPF do estudante e responsável; 
c) Comprovante de residência ou declaração; 
d) Cartão do SUS; 
e) Cartão de vacina atualizado; 
f) Cartão ou comprovante do Bolsa Família; 
g) 1 Foto 3x4 para estudantes novos; 
h) Laudo Médico para estudantes do Atendimento Educacional Especializado-

AEE (a ausência desta documentação não implicará na efetivação da matrícula); 

 
Art. 15 - Para a matrícula presencial a escola deverá disponibilizar 30 senhas 

por turno: manhã (8h às 11h); tarde (14h às 17h), seguindo os protocolos de 

biossegurança; 

 
Art. 16 - Serão destinadas 70 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental (anos 

finais) no turno da tarde, conforme quadro demonstrativo a seguir: 

 
 

 
RESERVA DE VAGAS – 70% (49 vagas) 
 
Residente no bairro Área 
Portuária. 

Quantidade de 
vagas 

44 vagas 
Residente no bairro Área Portuária 
com Necessidades especiais 
– (10 %) 

 
05 vagas 

 
AMPLA CONCORRÊNCIA – 30% (21 vagas) 
 
Residente nos demais bairros 

 
19 vagas 

Residente nos demais bairros com 
necessidades especiais – (10%) 

 
02 vagas 

 
Total de Vagas 
 

 
70 vagas 
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Art. 17 - Os candidatos que não efetivarem a matrícula até o dia 19 de janeiro 

de 2022, automaticamente perderão o direito à vaga pleiteada; 

 

Art. 18 - Nos casos de desistência da vaga, esta deverá ser registrada em Ata e 

validada pela Comissão; 

 

Art. 19 - Para suprir a/as vaga/s não preenchida/s, a escola deverá atender à 

ordem da Lista de Espera de acordo com o sorteio, os pais ou responsáveis dos 

candidatos dessa lista, terão 48 horas para efetivar a matrícula na Unidade 

Escolar, a partir do momento em que forem acionados; 

 

Art. 20 - Os responsáveis dos candidatos não contemplados deverão acessar o 

site: www.escolapublica.ap.gov.br, do dia 07 a 09 de fevereiro de 2022 para 

pleitear vaga nas outras unidades escolares; 

 

Art. 21 - Os casos omissos neste Edital de Chamada Pública serão analisados e 

validados pela Comissão sob a orientação da Secretaria de Educação que 

conduzirá o pleito. 

 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Macapá, 23 de dezembro de 2021. 
 
 

 
MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA 

Secretária de Estado da Educação 
Decreto nº 0158/2018 - GEA 
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ANEXO I 
 
 

Ilma  Sra.   Presidente   da   Comissão   de   Edital   Específico   -   

CEDESP,   eu,________________  ,RG nº  ___   ,() 

candidato(a) ( ) inscrito(a) para pleitear a vaga na Escola Estadual  

 , regulamentado pelo Edital /2021, venho solicitar a V. Sa. revisão do 

processo de revogação da matrícula/2022. 

Apresento o documento comprobatório de residência em anexo, a minha 

solicitação, seguida dos argumentos para subsidiar a análise do pleito. 

 
 

Argumentos e observações: 
 

 
 

 
 

 

 
 

Macapá  de de 2022. 
 
 
 

Assinatura 
 

 
( ) Deferido 

 
( ) Indeferido 

 

Cód. verificador: 65404012. Cód. CRC: 0B0043A
Documento assinado eletronicamente por MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA, SECRETÁRIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, em 23/12/2021 11:17, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2021-1223-0007-7174
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 019/2021-SEED 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto nº 0158 de 26 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei nº 2.257, 

de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da Educação. 

 
CONSIDERANDO: 
 
 
As reuniões ocorridas nos dias 24/11/2021 e 25/11/2021 com a Coordenadoria de 

Educação Básica e Educação Profissional - CEBEP/SAPE/SEED/GEA e Gestores da 

Escola Estadual de Gestão Compartilhada Militar Prof. Antônio Messias Gonçalves da 

Silva; 

 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Convocar os pais ou responsáveis de estudantes residentes nos bairros 

Zerão, Universidade e demais bairros, com pretensão de matrícula para seu/sua 

filho(a) no 6º ano do Ensino Fundamental (anos finais) na Escola Estadual de Gestão 

Compartilhada Militar Prof. Antônio Messias Gonçalves da Silva, para participarem da 

Chamada Pública que ocorrerá no período de 06 a 10 de janeiro de 2022, no site: 

www.escolapublica.ap.gov.br 

 
Art. 2º - A inscrição na chamada pública habilitará para participar do sorteio, somente, 

o estudante inscrito no período de 06 a 10 de janeiro de 2022; 

 
Art. 3º - A escola deverá constituir Comissão de Edital Específico – CEDESP, que irá 

conduzir o Pleito, podendo diante da disponibilidade ter a participação de membros 

da Comunidade Escolar (servidores da escola, pais e membros da comunidade), 

representantes do Ministério Público, Conselho Tutelar, Promotoria da Infância e 

Secretaria de Educação, todo processo será registrado na íntegra em ATA;
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Art. 4º - O sorteio ocorrerá no dia 14 de janeiro de 2022, às 08h, nas dependências da Escola 

Estadual de Gestão Compartilhada Militar Prof. Antônio Messias Gonçalves da Silva, com a 

participação da Comissão do Pleito, podendo ser transmitido ao vivo pelo Canal Oficial da 

Secretaria de Educação e Página Oficial da Escola no Facebook: @EscolaAntonioMessiasGS 

 
Art. 5º - Na impossibilidade da transmissão ao vivo, o pleito será gravado e 

disponibilizado para o Canal Oficial da Secretaria de Educação; 

 
Art. 6º - Às 08h, do dia 14 de janeiro de 2022, os nomes dos estudantes serão colocados na 

urna pelos membros da Comissão, dando início ao sorteio; 

 

Art. 7º - 70% DAS VAGAS serão destinadas aos candidatos que comprovarem que residem 

nos bairros Zerão e Universidade; 

 

Art. 8º - 30% DAS VAGAS serão destinadas à Ampla Concorrência para os candidatos 

remanescentes que residem nos demais bairros; 

 

Art. 9º - 10% das vagas ofertadas serão destinadas a candidatos com Necessidades 

Especiais; 

 

Art. 10 - Sendo comprovado, por meio de inspeção pela Comissão, que o candidato 

não reside nos bairros Zerão ou Universidade, o candidato será automaticamente 

transferido para a lista de espera dos 30% destinadas à Ampla Concorrência; 

 
Art. 11 - O período para interposição de recursos será de 48 horas após a diligência, 

cujo formulário de interposição de recursos e suas razões (ANEXO I) será analisado 

pela Comissão em até 24 horas; 

 
Art. 12 - Após o término do sorteio a relação final dos candidatos habilitados à 

matrícula e cadastro reserva estará disponível no portal: 

www.escolapublica.ap.gov.br; 
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Art. 13 - As vagas intermediárias serão disponibilizadas na Pré-matrícula, conforme 

Cronograma das Normas de Matrícula; 

 
Art. 14 - Para a matrícula presencial que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 

2022, os pais/responsáveis devem apresentar as documentações dos estudantes 

(cópias e originais), a saber: 

 
a) Certidão de Nascimento; 
b) RG e CPF do estudante e responsável; 
c) Comprovante de residência ou declaração; 
d) Cartão do SUS; 
e) Cartão de vacina atualizado; 
f) Cartão ou comprovante do Bolsa Família; 
g) 1 Foto 3x4 para estudantes novos; 
h) Laudo Médico para estudantes do Atendimento Educacional Especializado-AEE 

(a ausência desta documentação não implicará na efetivação da matrícula); 
 
Art. 15 - Para a matrícula presencial a escola deverá disponibilizar 50 senhas por 

turno: manhã (8h às 11h); tarde (14h às 17h), seguindo os protocolos de 

biossegurança; 

 
Art. 16 - Serão destinadas 90 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental (anos 

finais) no turno da manhã, conforme quadro demonstrativo a seguir: 

 

 
RESERVA DE VAGAS – 70% (63 vagas) 

Residente nos bairros Zerão e 
Universidade 

Quantidade de 
vagas 

 
57 vagas 

Residente nos bairros Zerão e 
Universidade com Necessidades 
especiais – (10 %) 

 
06 vagas 

 
AMPLA CONCORRÊNCIA – 30% (27 
vagas) 

  Residente nos demais bairros 25 vagas 
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Art. 17 - Os candidatos que não efetivarem a matrícula até o dia 19 de janeiro de 

2022, automaticamente perderão o direito à vaga pleiteada; 

 

Art. 18 - Nos casos de desistência da vaga, esta deverá ser registrada em Ata e 

validada pela Comissão; 

 

Art. 19 - Para suprir a/as vaga/s não preenchida/s, a escola deverá atender à ordem 

da Lista de Espera de acordo com o sorteio, os pais ou responsáveis dos candidatos 

dessa lista, terão 48 horas para efetivar a matrícula na Unidade Escolar, a partir do 

momento em que forem acionados; 

 

Art. 20 - Os responsáveis dos candidatos não contemplados deverão acessar o site: 

www.escolapublica.ap.gov.br, do dia 07 a 09 de fevereiro de 2022 para pleitear vaga 

nas outras unidades escolares; 

 

Art. 21 - Os casos omissos neste Edital de Chamada Pública serão analisados e 

validados pela Comissão sob a orientação da Secretaria de Educação que conduzirá 

o pleito. 

 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Macapá, 23 de dezembro de 2021. 

 
MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA 

Secretária de Estado da Educação  
Decreto nº 0158/2018 - GEA 

 Residente nos demais bairros com 
necessidades especiais – (10%) 02 vagas 

 
Total de Vagas 

 
90 vagas 
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ANEXO I 
 
 

Ilma  Sra.   Presidente   da   Comissão   de   Edital   Específico   -   

CEDESP,   eu,__________________  ,RG nº___   , ( ) 

candidato(a) ( ) inscrito(a) para pleitear a vaga na Escola Estadual  

 , regulamentado pelo Edital /2021, venho solicitar a V. Sa. revisão do 

processo de revogação da matrícula/2022. 

Apresento o documento comprobatório de residência em anexo, a minha 

solicitação, seguida dos argumentos para subsidiar a análise do pleito. 

 
Argumentos e observações: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Macapá de de 2022 
 
 
 

Assinatura 
 
 

( ) Deferido 
 

( ) Indeferido 
 
 
 

Cód. verificador: 65404013. Cód. CRC: 82F8785
Documento assinado eletronicamente por MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA, SECRETÁRIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, em 23/12/2021 11:18, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2021-1223-0007-7167
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 020/2021 – SEED 
 
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto nº 0158 de 26 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei nº 2.257, de 

05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da Educação. 

 

CONSIDERANDO: 
 
As reuniões ocorridas nos dias 24 e 25 de novembro de 2021 com a Coordenadoria de 

Educação Básica e Educação Profissional - CEBEP/SAPE/SEED/GEA e Gestores da 

ESCOLA CÍVICO MILITAR PROFESSOR ANTÔNIO MUNHOZ LOPES. 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - Convocar os pais e/ou  responsáveis dos estudantes oriundos do 5º ano do Ensino 

Fundamental anos iniciais  da ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARLY MARIA E SOUZA 

DA SILVA interessados em pleitear uma vaga, para participarem do Sorteio de vagas para 

estudante novos do 6º ano Ensino Fundamental anos finais para o ano letivo 2022, na 

ESCOLA CÍVICO MILITAR PROFESSOR ANTÔNIO MUNHOZ LOPES,  que ocorrerá 13 

de janeiro de 2022 às 10:00 horas da manhã na sala de planejamento da instituição; 

 

Art. 2º - 10% das vagas ofertadas serão destinadas a candidatos com Necessidades 

Especiais; 

Art. 3º - A escola deverá constituir Comissão de Edital Específico – CEDESP, que irá 

conduzir o Pleito, podendo diante da disponibilidade ter a participação de membros da 

Comunidade Escolar (servidores da escola, pais e membros da comunidade), 
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representantes do Ministério Público, Conselho Tutelar, Promotoria da Infância e 

Secretaria de Educação, todo processo será registrado na íntegra em ATA; 

 

Art. 4º - A divulgação dos nomes dos estudantes ocorrerá no dia 13 de janeiro de 2022, 

às 10:00 horas, com a participação da Comissão do Pleito, podendo ser transmitido ao 

vivo pelo Canal Oficial da Secretaria de Educação; 

 

Art. 5º - Na impossibilidade da transmissão ao vivo, o pleito será gravado e disponibilizado 

para Canal Oficial da Secretaria de Educação; 

 

Art. 6º - Às 09:00 horas, do dia 13 de janeiro de 2022, ocorrerá o sorteio e os nomes dos 

estudantes serão tornados públicos com a leitura e vinculação nas respectivas turmas, o 

processo será registrado na íntegra em ATA; 

 

Art. 7º - No dia 13 de janeiro de 2022, após o término da vinculação dos estudantes, a 

relação final dos candidatos habilitados à matrícula estará disponível no portal: 

www.escolapublica.ap.gov.br. 
 

Art. 8º - O período para interposição de recursos será de 48 horas após a publicação 

das relações com os nomes dos estudantes habilitados para serem matriculados nas vagas 

de estudantes novos para o ano letivo de 2022, cujo formulário de interposição de recursos 

e suas razões (ANEXO I) será analisado pela Comissão em até 24 horas; 

 

Art. 9º - Para a efetivação da matrícula que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 

2022, os pais e/ou responsáveis devem trazer dos estudantes as documentações abaixo 

relacionadas: 

 
a) Classificador branco transparente com elástico; 

b) Certidão de Nascimento 

c) RG e CPF do estudante e responsável; 

d) Documentos comprobatórios de escolaridade; 
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e) Comprovante de residência ou declaração; 

f) Cartão do SUS; 

g) Cartão de vacina atualizado; 

h) Cartão ou comprovante do Bolsa Família (se receber); 

i) 2 Foto 3x4 para estudantes novos; 

j) Laudo Médico para estudantes do Atendimento Educacional Especializado - AEE (a 

ausência desta documentação não implicará na efetivação da matrícula); 

 
Art. 10 - Serão destinadas 90 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental (anos finais) 
no turno da manhã, conforme quadro demonstrativo a seguir: 
 
 
 

 

 

 

 

Art. 11 - Os candidatos que não efetivarem a matrícula até o dia 19 de janeiro de 2022, 

automaticamente perderão o direito à vaga; 

 

Art. 12 - Nos casos de desistência da vaga, esta deverá ser registrada em Ata e validada pela 

Comissão; 

 

Art. 13 - Para suprir a/as vaga/s não preenchida/s, a escola deverá atender a ordem da 

Lista de Espera de acordo com a liberação de vagas por transferências  ou desistências, os 

pais  e/ou  responsáveis dos candidatos dessa  lista, terão 48  horas para  efetivar a matrícula 

na Unidade Escolar, a partir do momento em que forem acionados; 

Modalidade Ano/Série 
Quantidade de 

vagas 
ofertadas 

Fundamental 
anos finais 

6º ano 

81 

10% estudantes 
com 

necessidades 
especiais 

9 
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Art. 14 - Os casos omissos neste Edital de Chamada Pública serão analisados e validados pela 

Comissão sob a orientação da Secretaria de Educação que conduzirá o pleito. 

 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Macapá, 23 de Dezembro de 2021. 

 

 

MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA 
Secretária de Estado da Educação 

Decreto nº 0158/2018 – GEA 
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ANEXO I 
 

Ilma Sra. Presidente da Comissão de Edital Específico - CEDESP, eu, 

__________________________________________________, RG nº 

________________, (   ) candidato(a)  (   ) inscrito(a) para pleitear a vaga na Escola 

Estadual____________________________________________, regulamentado pelo 

Edital _______/2022, venho solicitar a V. Sa. revisão do processo de revogação da 

matrícula/2021.  

Apresento o documento comprobatório de residência em anexo, a minha solicitação, 

seguida dos argumentos para subsidiar a análise do pleito. 

 
Argumentos e observações: 

 
 

 

 

Macapá, de de 2022. 

 
 
 

Assinatura 
 
 

( ) Deferido 

( ) Indeferido 

 

 
 

 
 

 

Cód. verificador: 65410953. Cód. CRC: 727BF27
Documento assinado eletronicamente por MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA, SECRETÁRIA DE ESTADO DA
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 021/2021-SEED
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
  
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 021/2021-SEED 

 
 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto nº 0158 de 26 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei nº 2.257, 

de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da Educação. 

 

CONSIDERANDO: 

 

As reuniões preliminares ocorridas nos dias 24/11/2021 e 25/11/2021 com a Coordenadoria de 

Educação Básica e Educação Profissional CEBEP/SAPE/SEED/GEA e Gestores da 

Escola Estadual Professor Antônio Ferreira Lima Neto;  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Convocar os pais ou responsáveis de estudantes residentes nos bairros: Infraero II, 

Parque dos Buritis, Loteamento Açaí e Ilha Mirim com pretensão de matrícula para seu/sua 

filho(a) no 6º ano do Ensino Fundamental anos finais na Escola Estadual Professor Antônio 

Ferreira Lima Neto, para participarem da Chamada Pública que ocorrerá no período de 06 a 10 

de janeiro de 2022 no site: www.escolapublica.ap.gov.br. 

 

Art. 2º – Só poderá participar do sorteio, o estudante inscrito no período de 06 a 10 de janeiro 

de 2022; 

 

Art. 3º - A escola deverá constituir Comissão de Edital Específico – CEDESP, que irá conduzir 

o Pleito, podendo diante da disponibilidade ter a participação de membros da Comunidade 

Escolar (servidores da escola, pais e membros da comunidade), representantes do Ministério 

Público, Conselho Tutelar, Promotoria da Infância e Secretaria de Educação, todo processo 
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será registrado na íntegra em ATA; 

 

Art. 4º - O sorteio ocorrerá no dia 13 de janeiro de 2022 as 16h, nas dependências da Escola 

Estadual Professor Antônio Ferreira Lima Neto, com a participação da Comissão do Pleito, 

podendo ser transmitido ao vivo pelo Canal Oficial da Secretaria de Educação e Página Oficial 

da Escola no Facebook: https://www.facebook.com/lima.neto.313371. 

 

Art. 5º - Na impossibilidade da transmissão ao vivo, o pleito será gravado e disponibilizado no 

Canal Oficial da Secretaria de Educação; 

 

Art. 6º - As 16h do dia 13 de janeiro de 2022, os nomes dos estudantes serão colocados na 

urna pelos membros da Comissão, dando início ao sorteio; 

 

Art. 7º - 100% DAS VAGAS serão destinadas aos candidatos que comprovarem residir nos 

bairros Infraero II, Parque dos Buritis, Loteamento Açaí e Ilha Mirim; 

 

Art. 8º - 10% das vagas ofertadas serão destinadas a candidatos com Necessidades Especiais; 

 

Art. 9º - Sendo comprovado, por meio de inspeção pela Comissão, que o candidato não reside 

nos bairros Infraero II, Parque dos Buritis, Loteamento Açaí e Ilha Mirim, o candidato será 

automaticamente eliminado do processo. Cabendo recurso  estabelecido pela CEDESP; 

 

Art. 10 - O período para interposição de recursos será de 48h após o término do prazo de 

matrícula. O formulário de interposição de recursos e suas razões (ANEXO I), será analisado 

pela comissão em até 24h; 

 

Art. 11 - Após o término do sorteio, a relação final dos candidatos habilitados a matrícula e 

cadastro reserva estará disponível no portal: www.escolapublica.ap.gov.br. 

 

Art.12 - As vagas intermediárias serão disponibilizadas na Pré-matrícula, conforme 

Cronograma das Normas de Matrícula; 
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Art.13 - Para a matrícula, que ocorrerá nos dias 17 a 19 de janeiro de 2022, os 

pais/responsáveis devem apresentar as documentações dos estudantes (cópias e originais); 

 

Art. 14 - Documentos necessários para a matrícula: 

a) Certidão de Nascimento; 
b) RG e CPF do estudante e responsável; 
c) Documento oficial com foto do responsável do estudante menor de idade; 
d) Comprovante de residência ou declaração; 
e) Cartão do Sistema Único de Saúde - SUS; 
f) Cartão de vacina atualizado; 
g) Cartão ou comprovante do BOLSA FAMÍLIA; 
h) 01 (uma) Foto 3x4 para novos estudantes; 
i) Classificador com elástico; 
j) Laudo Médico ou relatório de acompanhamento para estudantes do Atendimento 
Educacional Especializado-AEE, (destinado aos estudantes com Necessidades Especiais, não 
sendo impeditivo para a matrícula). 
 
Art. 15 - Para a matrícula, a escola deverá disponibilizar 50 senhas por turno: manhã 8h as 11h; 

tarde 14h as 17h. Seguindo os protocolos de biossegurança; 

 

Art. 16 - Serão destinadas 140 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental anos finais no 

turno da manhã conforme tabela abaixo; 

 

 

Art. 17 - Os candidatos que não efetivarem a matrícula até o dia 19 de janeiro de 2022, 

automaticamente perderão o direito à vaga pleiteada; 

Art. 18 - Nos casos de desistência da vaga, esta deverá ser registrada em Ata e validada pela 

Comissão; 

Art. 19 - Para suprir a/as vaga/s não preenchida/s, a escola deverá atender a ordem da Lista de 

6º ano – Ensino Fundamental (140 vagas) 
Bairro Infraero II, Parque dos Buritis, Loteamento Açaí 
e Ilha Mirim. 126 vagas 

Bairro Infraero II, Parque dos Buritis, Loteamento Açaí 
e Ilha Mirim com necessidades especiais – (10%) 14 vagas 
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Espera de acordo com o sorteio, tendo 48h para efetivá-la na Unidade Escolar, a partir do 

momento em que a escola acionar o candidato; 

Art. 20 - Os responsáveis dos candidatos não contemplados deverão acessar o site: 

www.escolapublica.ap.gov.br , do dia 07 a 09 de fevereiro de 2022 para pleitear vaga nas 

outras unidades escolares; 

Art. 21 - Os casos omissos nesta Chamada Pública serão analisados e validados pela 

Comissão sob a orientação da Secretaria de Educação que conduzirá o pleito; 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Macapá, 23 de dezembro de 2021. 

 
 
 

MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA 
Secretária de Estado da Educação 

Decreto nº 0158/2018 - GE
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

 
Ilmo   Sra.    Presidente    da    Comissão    de    Edital    Específico    -    CEDESP,   eu, 

_________________________________, documento de identidade nº _____________, 

responsável legal pelo candidato(a) ___________________________________________ 

inscrito(a) para pleitear a vaga na Escola Estadual Professor Antônio Ferreira Lima 

Neto, regulamentado pelo Edital_______/2021; venho solicitar a V. Sa. revisão do 

processo de revogação da matrícula/2022. 

Apresento os argumentos para subsidiar a análise do pleito, seguida do(s) o(s) 

documento(s) comprobatório(s) em anexo. 

 
 
 
 
 
 

 
Relacionar documento(s) em anexo:  

________________________________________________________________ 

 
Macapá/AP _______ de__________________de 2022. 

 
 

_________________________________ 
Assinatura 

 
( ) Deferido 
 
( ) Indeferido 

Cód. verificador: 65404015. Cód. CRC: 74E729C
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 022/2021-SEED

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
   
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 022/2021-SEED 

 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto nº 0158 de 26 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei nº 2.257, 

de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da Educação. 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

As reuniões preliminares ocorridas nos dias 24/11/2021 e 25/11/2021 com a Coordenadoria de 

Educação Básica e Educação Profissional - CEBEP/SEED/AP e Gestores da Escola Estadual 

de Gestão Compartilhada Militar Igarapé da Fortaleza.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Convocar os pais ou responsáveis de estudantes residentes nos bairros: Igarapé da 

Fortaleza, Provedor II e Monte das Oliveiras com pretenção de matrícula para seu/sua filho(a) 

no 6º ano do Ensino Fundamental anos finais e 1ª série do Ensino Médio na Escola Estadual de 

Gestão Compartilhada Militar Igarapé da Fortaleza, para participarem da Chamada Pública que 

ocorrerá no período de 06 a 10 de janeiro de 2022 no site: www.escolapublica.ap.gov.br. 

 

Art. 2º – Só poderá participar do sorteio, o estudante inscrito no período de 06 a 10 de janeiro 

de 2022; 

 

Art. 3º - A escola deverá constituir Comissão de Edital Específico – CEDESP, que irá conduzir 

o Pleito, podendo diante da disponibilidade ter a participação de membros da Comunidade 

Escolar (servidores da escola, pais e membros da comunidade), representantes do Ministério 

Público, Conselho Tutelar, Promotoria da Infância e Secretaria de Educação, todo processo 

será registrado na íntegra em ATA; 
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Art. 4º - O sorteio ocorrerá no dia 14 de janeiro de 2022 às 16h, nas dependências da Escola 

Estadual de Gestão Compartilhada Militar Igarapé da Fortaleza, com a participação da 

Comissão do Pleito, podendo ser transmitido ao vivo pelo Canal Oficial da Secretaria de 

Educação e Página Oficial da Escola no Facebook: @IgarapedaFortaleza.  

 

Art. 5º - Na impossibilidade da transmissão ao vivo, o pleito será gravado e disponibilizado no 

Canal Oficial da Secretaria de Educação; 

 

Art. 6º - Às 16h do dia 14 de janeiro de 2022, os nomes dos estudantes serão colocados na 

urna pelos membros da Comissão, dando início ao sorteio; 

 

Art. 7º - 70% DAS VAGAS serão destinadas aos candidatos que comprovarem residir nos 

bairros Igarapé da Fortaleza, Provedor II e Monte das Oliveiras; 

 

Art. 8º - 30% DAS VAGAS serão destinadas à Ampla Concorrência, a qual contemplará os 

candidatos remanescentes que residem nos demais bairros; 

 

Art. 9º - 10% das vagas ofertadas serão destinadas a candidatos com Necessidades Especiais; 

 

Art. 10 - Sendo comprovado, por meio de inspeção pela Comissão, que o candidato não reside 

nos bairros Igarapé da Fortaleza, Provedor II e Monte das Oliveiras, ele será automaticamente 

transferido para a lista de espera dos 30% de vagas destinadas à ampla concorrência; 

 

Art. 11 - O período para interposição de recursos será de 48h, após o término do prazo de 

matrícula. O formulário de interposição de recursos e suas razões (ANEXO I), será analisado 

pela comissão em até 24h; 

 

Art. 12 - Após o término do sorteio, a relação final dos candidatos habilitados a matrícula e 

cadastro reserva estará disponível no portal: www.escolapublica.ap.gov.br. 
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Art.13 - As vagas intermediárias, que porventura surgirem a serem preenchidas em 2022, 

serão disponibilizadas na Pré-matrícula conforme Cronograma das Normas de Matrícula da 

rede Estadual de Ensino; 

 

Art.14 - Para a matrícula, que ocorrerá nos dias 17 a 19 de janeiro de 2022, os 

pais/responsáveis devem apresentar as documentações dos estudantes (cópias e originais); 

 

Art. 15 - Documentos necessários para a matrícula: 

 

a) Certidão de Nascimento; 
b) RG e CPF do estudante e responsável; 
c) Documento oficial com foto do responsável do estudante menor de idade; 
d) Comprovante de residência ou declaração; 
e) Cartão do Sistema Único de Saúde - SUS; 
f) Cartão de vacina atualizado; 
g) Cartão ou comprovante do BOLSA FAMÍLIA; 
h) 01 (uma) Foto 3x4 para novos estudantes; 
i) Classificador com elástico; 
j) Laudo Médico ou relatório de acompanhamento para estudantes do Atendimento 

Educacional Especializado-AEE, (destinado aos estudantes com Necessidades Especiais, 
não sendo impeditivo para a matrícula). 

 

Art. 16 - Para a matrícula, a escola deverá disponibilizar 50 senhas por turno: manhã 8h às 11h; 

tarde 14h as 17h. Seguindo os protocolos de biossegurança; 

 

Art. 17 - Serão destinadas 120 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental anos finais no 

turno da manhã e 60 vagas para a 1ª série do Ensino Médio, conforme tabela abaixo; 

 

6º ano – Ensino Fundamental (120 vagas) 
RESERVA DE VAGAS - 70% (84 vagas) 

Igarapé da Fortaleza, Provedor II e Monte das Oliveiras 76 vagas 

Igarapé da Fortaleza, Provedor II e Monte das Oliveiras 
com necessidades especiais – (10%) 08 vagas 

AMPLA CONCORRÊNCIA – 30% (36 vagas) 
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Art. 18 - Os candidatos que não efetivarem a matrícula até o dia 19 de janeiro de 2022, 

automaticamente perderão o direito à vaga pleiteada; 

 

Art. 19 - Nos casos de desistência da vaga, esta deverá ser registrada em Ata e validada pela 

Comissão; 

 

Art. 20 - Para suprir a/as vaga/s não preenchida/s, a escola deverá atender a ordem da Lista de 

Espera de acordo com o sorteio, tendo 48h para efetivá-la na Unidade Escolar, a partir do 

momento em que a escola acionar o candidato; 

 

Art. 21 - Os responsáveis dos candidatos não contemplados deverão acessar o site: 

www.escolapublica.ap.gov.br do dia 07 a 09 (Ensino Fundamental anos finais) e 14 a 16 

(Ensino Médio) de fevereiro de 2022 para pleitear vaga nas outras unidades escolares; 

Residente nos demais bairros 32 vagas 

Residente nos demais bairros com necessidades especiais 
– (10%) 04 vagas 

TOTAL de vagas 120 vagas 

1ª Série do Ensino Médio (60 vagas) 
RESERVA DE VAGAS - 70% (42 vagas) 

Igarapé da Fortaleza, Provedor II e Monte das Oliveiras 38 vagas 

Igarapé da Fortaleza, Provedor II e Monte das Oliveiras 
com necessidades especiais – (10%) 04 vagas 

AMPLA CONCORRÊNCIA – 30% (18 vagas) 

Residente nos demais bairros 16 vagas 

Residente nos demais bairros com necessidades especiais 
– (10%) 02 vagas 

TOTAL de vagas 60 vagas 
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Art. 22 - Os casos omissos nesta Chamada Pública serão analisados e validados pela 

Comissão sob a orientação da Secretaria de Educação que conduzirá o pleito. 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Macapá, 23 de dezembro de 2021. 

 
 
 

MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA 
Secretária de Estado da Educação 

Decreto nº 0158/2018 - GEA
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

 
Ilmo  Sra.   Presidente    da    Comissão    de    Edital    Específico    -    CEDESP,   eu, 

____________________________________, documento de identidade nº _____________, 

responsável legal pelo candidato(a) _____________________________________________ 

inscrito(a) para pleitear a vaga na Escola Estadual Igarapé da Fortaleza, regulamentado pelo 

Edital_______/2021; venho solicitar a V. Sa. revisão do processo de revogação da 

matrícula/2022. 

Apresento os argumentos para subsidiar a análise do pleito, seguida do(s) o(s) documento(s) 

comprobatório(s) em anexo. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Relacionar documento(s) em anexo:  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
 

Santana/AP _______ de__________________de 2022. 
 
 

___________________________________ 
Assinatura 

 
 
( ) Deferido 

 
( ) Indeferido 

Cód. verificador: 65404016. Cód. CRC: 30C1B4B
Documento assinado eletronicamente por MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA, SECRETÁRIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, em 23/12/2021 11:21, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº  023/2021-SEED 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto nº 0158 de 26 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei nº 2.257, 

de   05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da Educação. 

CONSIDERANDO:  

A reunião preliminar ocorrida no dia 24/11/2021 e 25/11/2021 com a Coordenadoria de 

Educação Básica e Educação Profissional -CEBEP/SEED/AP e Gestores da Escola Estadual 

de Gestão Compartilhada Militar Profª Risalva Freitas do Amaral. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Convocar os pais ou responsáveis de estudantes residentes nos bairros : Pantanal, 

Renascer e Canal do Jandiá com pretenção de matrícula para seu/sua filho(a) no 6º ano do 

Ensino Fundamental anos finais na Escola Estadual de Gestão Compartilhada Militar Profª 

Risalva Freitas do Amaral, para participarem da Chamada Pública que ocorrerá no período de 

06 a 10 de janeiro de 2022 no site: www.escolapublica.ap.gov.br 

 

Art. 2º – Só poderá participar do sorteio, o estudante inscrito no período de 06 a 10 de janeiro 

de 2022; 

 

Art. 3º - A escola deverá constituir Comissão de Edital Específico – CEDESP, que irá conduzir 

o Pleito, podendo diante da disponibilidade ter a participação de membros da Comunidade 

Escolar (servidores da escola, pais e membros da comunidade), representantes do Ministério 

Público, Conselho Tutelar, Promotoria da Infância e Secretaria de Educação, todo processo 

será registrado na íntegra em ATA; 

 

Art. 4º - O sorteio ocorrerá no dia 14 de janeiro de 2022 às 10h, com a participação da 

Comissão do Pleito, podendo ser transmitido ao vivo pelo Canal Oficial da Secretaria de 

Educação e Página Oficial da Escola no Facebook: www.facebook.com/risalva.freitasdoamaral 
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Art. 5º - Na impossibilidade da transmissão ao vivo, o pleito será gravado e disponibilizado 

para Canal Oficial da Secretaria de Educação; 

 

Art. 6º - As 14 de janeiro de 2022 às 10h, os nomes dos estudantes serão colocados na urna 

pelos membros da Comissão, dando início ao sorteio; 

 

Art. 7º- 70% DAS VAGAS serão destinadas aos candidatos que comprovarem que residem nos 

bairros Pantanal, Renascer e Canal do Jandiá; 

 

Art. 8º - 30% DAS VAGAS serão destinadas a Ampla Concorrência aos candidatos 

remanescentes que residem nos demais bairros; 

 

Art. 9º - 10% das vagas ofertadas serão destinadas a candidatos com Necessidades Especiais; 

 

Art. 10 - Sendo comprovado, por meio de inspeção pela Comissão, que o candidato não 

residente nos bairros Pantanal, Renascer e Canal do Jandiá, o candidato será 

automaticamente transferido para a lista de espera dos 30% destinadas Ampla Concorrência; 

 

Art. 11 - O período para interposição de recursos será de 48h após o término do prazo de 

matrícula. O formulário de interposição de recursos e suas razões (ANEXO I) será analisado 

pela comissão em até 24h; 

 

Art. 12 - Após o término do sorteio a relação final dos candidatos habilitados a matrícula e 

cadastro reserva estará disponível no portal: www.escolapublica.ap.gov.br. 

 

Art. 13 - As vagas remanescentes de anos/séries intermediárias, que porventura surgirem a 

serem preenchidas em 2022, serão disponibilizadas na Pré-matrícula conforme Cronograma 

das Normas de Matrícula da Rede Estadual de Ensino; 
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Art. 14 - Para a matrícula que ocorrerá nos dias 17 a 19 de janeiro de 2022, os 

pais/responsáveis devem apresentar as documentações dos estudantes (cópias e originais). 

Art. 15 - Documentos necessários para a matrícula: 

a) Certidão de Nascimento; 
b) RG e CPF do estudante e responsável; 
c) Documento oficial com foto do responsável do estudante menor de idade; 
d) Comprovante de residência ou declaração; 
e) Cartão do Sistema Único de Saúde - SUS; 
f) Cartão de vacina atualizado; 
g) Cartão ou comprovante do BOLSA FAMÍLIA; 
h) 01 (uma) Foto 3x4 para novos estudantes; 
i) Classificador com elástico; 
j) Laudo Médico ou relatório de acompanhamento para estudantes do Atendimento 

Educacional Especializado-AEE, (destinado aos estudantes com Necessidades Especiais, 
não sendo impeditivo para a matrícula). 

Art. 16 - Para a matrícula presencial a escola deverá disponibilizar 50 senhas por turno: manhã 

8h as 11h; tarde 14h as 17h seguindo os protocolos de biossegurança; 

 

Art. 17 - Serão destinadas 90 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental anos finais no turno 

da manhã distribuídas conforme quadro demonstrativo a seguir: 

 

RESERVA DE VAGAS – 70% 
Residentes nos bairros Pantanal, 

Renascer, São Lázaro e Canal do Jandiá. 

57 

Residentes nos bairros Pantanal, 

Renascer, São Lázaro e Canal do Jandiá com 

necessidades especiais. 

6 

AMPLA CONCORRÊNCIA – 30% 
Residentes nos demais bairros. 24 
Residentes nos demais bairros com 

necessidades especiais. 

3 

 
Art. 18 - Os candidatos que não efetivarem a matrícula até o dia 19 de janeiro de 2022, 

automaticamente perderão o direito à vaga pleiteada.  
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Art. 19 - Nos casos de desistência da vaga, esta deverá ser registrada em Ata e validada pela 

Comissão. 

 

Art. 20 - Para suprir a/as vaga/s não preenchida/s, a escola deverá atender a ordem do 

Cadastro Reserva de acordo com o sorteio, tendo 48h para efetivá-la na Unidade Escolar, a 

partir do momento em que a escola acioná-lo; 

  

Art. 21 - Os responsáveis dos candidatos não contemplados deverão acessar o site: 

www.escolapublica.ap.gov.br do dia de 07 a 09 de fevereiro de 2022 para pleitear vaga nas 

outras unidades escolares; 

 

Art. 22 - Os casos omissos nesta Chamada Pública serão analisados e validados pela 

Comissão sob a orientação da Secretaria de Educação que conduzirá o pleito. 

 

 
    DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Macapá, 23 de dezembro de 2021. 
 
 

MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA 
Secretária de Estado da Educação do Amapá 

Decreto nº 0158/2018 - GEA 
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ANEXO I 

 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
 
Ilmo    Sra.    Presidente    da    Comissão    de    Edital    Específico    -    CEDESP,   eu, 

______________________________________, documento de identidade nº _____________, 

responsável legal pelo candidato(a) 

_________________________________________inscrito(a) para pleitear a vaga na Escola 

Estadual___________________________________________, regulamentado pelo 

Edital_______/2021; venho solicitar a V. Sa. revisão do processo de revogação da 

matrícula/2022. 

Apresento os argumentos para subsidiar a análise do pleito, seguida do(s) o(s) documento(s) 

comprobatório(s) em anexo. 

 
 
 
 
 

 
Relacionar documento(s) em anexo: 

______________________________________________________________. 

 

Macapá/AP _______ de__________________de 2022. 
 
 

___________________________________ 
Assinatura 

 
( ) Deferido 

 
( ) Indeferido 

 

Cód. verificador: 65404017. Cód. CRC: 92EE338
Documento assinado eletronicamente por MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA, SECRETÁRIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, em 23/12/2021 11:22, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2021-1223-0007-7180
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 024 /2021-SEED 

 

 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto nº 0158 de 26 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei nº 2.257, 

de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da Educação. 

 

 

CONSIDERANDO:  

 

A reunião preliminar ocorrida no dia 24//11/2021 e 25/11/2021 com a Coordenadoria de 

Educação Básica e Educação Profissional -CEBEP/SEED/AP e Gestores da Escola Estadual 

Cívico Militar Mineko Hayashida. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Convocar os pais ou responsáveis de estudantes residentes nos bairros : Agreste,  

Prosperidade e demais bairros com pretensão de matrícula para seu/sua Filho (a) no 1° ano do 

Ensino Médio na Escola Estadual de Gestão Compartilhada Militar Mineko Hayashida, para 

participarem da Chamada Pública que ocorrerá no período de 06 à 10 de Janeiro de 2022 no 

site: www.escolapublica.ap.gov.br; 

 

Art. 2º – Só poderá participar do sorteio, o estudante inscrito no período de 06 a 10 de janeiro 

de 2022; 

 

Art. 3º - A escola deverá constituir Comissão de Edital Específico – CEDESP, que irá 

conduzir o Pleito, poderá, diante da disponibilidade ter a participação de membros da 
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Comunidade Escolar (servidores da escola, pais e membros da comunidade), 

representantes do Ministério Público, Conselho Tutelar, Promotoria da Infância e 

Secretaria de Educação, todo processo será registrado na íntegra em ATA; 

 

Art. 4º - O sorteio ocorrerá no dia 13 de janeiro de 2022 às 16h, com a participação da 

Comissão do Pleito, podendo ser transmitido ao vivo pelo Canal Oficial da Secretaria de 

Educação; 

 

Art. 5º - Na impossibilidade da transmissão ao vivo, o pleito será gravado e disponibilizado 

para Canal Oficial da Secretaria de Educação; 

 

Art. 6º - Às 16h, do dia 13 de janeiro de 2022 os nomes dos estudantes serão colocados na 

urna pelos membros da Comissão, dando início ao sorteio; 

 

Art. 7º- 70% DAS VAGAS serão destinadas aos candidatos que comprovarem que residem nos 

bairros Agreste, Prosperidade, Sarney, Castanheira, Nazaré Mineiro, Nova Esperança e 

Marilândia; 

 

Art. 8º - 30% DAS VAGAS serão destinadas a Ampla Concorrência aos candidatos 

remanescentes que residem nos demais bairros; 

 

Art. 9º - 10% das vagas ofertadas serão destinadas a candidatos com Necessidades Especiais; 

 

Art. 10 - Sendo comprovado, por meio de inspeção pela Comissão, que o candidato não 

residente nos bairros, Agreste, Prosperidade, Sarney, Castanheira, Nazaré Mineiro, Nova 

Esperança e Marilândia o candidato será automaticamente transferido para a lista de espera 

dos 30% destinadas Ampla Concorrência; 

 

Art. 11 - O período para interposição de recursos será de 48h após o término do prazo de 

matrícula. O formulário de interposição de recursos e suas razões (ANEXO I) será analisado 

pela comissão em até 24h; 
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Art. 12 - Após o término do sorteio a relação final dos candidatos habilitados a matrícula e 

cadastro reserva estará disponível no portal: www.escolapublica.ap.gov.br; 

 

Art. 13 - As vagas remanescentes de séries intermediárias, que porventura surgirem a serem 

preenchidas em 2022, serão disponibilizadas na Pré-matrícula conforme Cronograma das 

Normas de Matrícula da Rede Estadual de Ensino; 

 

Art. 14 - Para a matrícula que ocorrerá nos dias 17 a 19 de janeiro de 2022, os 

pais/responsáveis devem apresentar as documentações dos estudantes (cópias e originais); 

Art. 15 - Documentos necessários para a matrícula: 

 

a) Certidão de Nascimento e/ou casamento;  
b) CPF e RG do estudante e do responsável; 
c) Documento oficial com foto do responsável do estudante menor de idade;  
d) Documento comprobatório de escolaridade anterior (Histórico Escolar ou Ressalva)  
e) Comprovante de residência com CEP (Na ausência, deverá ser apresentado a 

declaração de residência); 
f) Cartão do SUS 
g) Comprovante do BOLSA FAMILIA (para estudantes que possuem o benefício);  
h) Foto 3x4 – para novos estudantes - (não sendo impeditivo para a matrícula);  
i) Classificador com elástico (não sendo impeditivo para a matrícula);  

j) Laudo Médico ou Relatório de acompanhamento do AEE, (destinado aos estudantes      

com Necessidades Especiais, não sendo impeditivo para a matrícula).  

Art. 16 - Para a matrícula presencial a escola deverá disponibilizar 50 senhas por turno: manhã 

8h às 11h; tarde 14h as 17h seguindo os protocolos de biossegurança; 

 

Art. 17 - Serão destinadas 300 vagas para o 1° série do Ensino Médio sendo 120 alunos no 

turno da manhã e 180 estudantes no turno da tarde distribuídas conforme quadro 

demonstrativo a seguir: 
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RESERVA DE VAGAS – 70% 
Residentes nos bairros Agreste, Prosperidade, 

Sarney, Castanheira, Nazaré Mineiro, Nova 

Esperança e Mirilândia 

 

 

189 

10% de Vagas destinadas a estudantes com 

necessidades especiais. 

21 

AMPLA CONCORRÊNCIA – 30% 
Residentes nos demais bairros. 81 

10% de Vagas destinadas a estudantes com 

necessidades especiais. 

9 

 
 

 
  

 
 
Art. 18 - Os candidatos que não efetivarem a matrícula até o dia 19 de janeiro de 2022, 

automaticamente perderão o direito à vaga pleiteada; 

 

Art. 19 - Nos casos de desistência da vaga, esta deverá ser registrada em Ata e validada pela 

Comissão; 

 

Art. 20 - Para suprir a/as vaga/s não preenchida/s, a escola deverá atender a ordem do 

Cadastro Reserva de acordo com o sorteio, tendo 48h para efetivá-la na Unidade Escolar, a 

partir do momento em que a escola acioná-lo; 

 

Art. 21 - Os responsáveis dos candidatos não contemplados deverão acessar o site: 

www.escolapublica.ap.gov.br, do dia de 14 a 16 de fevereiro de 2022 para pleitear vaga nas 

outras unidades escolares; 
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Art. 22 - Os casos omissos nesta Chamada Pública serão analisados e validados pela 

Comissão sob a orientação da Secretaria de Educação que conduzirá o pleito. 

  

   DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Macapá, 23 de dezembro de 2021. 

 
 

MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA 
Secretária de Estado da Educação 

Decreto nº 0158/2018 - GEA 
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 ANEXO I 

 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
 
Ilmo    Sra.    Presidente    da    Comissão    de    Edital    Específico    -    CEDESP,   

eu, _____________________________________________  , documento de 

identidade nº _____________, responsável legal pelo candidato(a) 

_____________________________________________ inscrito(a) para pleitear a vaga 

na Escola Estadual Cívico Militar Mineko Hayashida, regulamentado pelo 

Edital_______/2021; venho solicitar a V. Sa. revisão do processo de revogação da 

matrícula/2022. 

Apresento os argumentos para subsidiar a análise do pleito, seguida do(s) o(s) 

documento(s) comprobatório(s) em anexo. 

 
 
 
 

 
Relacionar documento(s) em anexo: 

_____________________________________________________________________ 

 
Laranjal do Jari/AP _______ de__________________de 2022. 

 
__________________________________ 

Assinatura 
( ) Deferido 

 
( ) Indeferido 

Cód. verificador: 65404018. Cód. CRC: D417BE6
Documento assinado eletronicamente por MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA, SECRETÁRIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, em 23/12/2021 11:22, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2021-1223-0007-7166
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA  Nº  025/2021-SEED 
 
 
 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto nº 0158 de 26 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei nº 2.257, 

de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da Educação. 

 

CONSIDERANDO:  
 
 
As reuniões preliminares ocorridas nos dias 24 e 25 de novembro de 2021, com a 

Coordenadoria de Educação Básica e Educação Profissional - CEBEP/SEED/AP e Gestores da 

Escola Estadual Professora Marly Maria e Souza da Silva. 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Convocar os pais ou responsáveis de estudantes residentes no Conjunto Habitacional 

Macapaba que pretendem matricular seu/sua filho (a) no 1º ano do Ensino Fundamental  anos 

iniciais na E.E. Professora Marly Maria e Souza da Silva, para participarem da Chamada 

Pública que ocorrerá no período de 06 a 10 de janeiro de 2022 no site: 

www.escolapublica.ap.gov.br;  

 

Art. 2º - A escola deverá constituir Comissão de Edital Específico – CEDESP, que irá conduzir 

o Pleito, podendo diante da disponibilidade ter a participação de membros da Comunidade 

Escolar (servidores da escola, pais e membros da comunidade), representantes do Ministério 

Público, Conselho Tutelar, Promotoria da Infância e Secretaria de Educação, todo processo 

será registrado na íntegra em ATA. 

 

Art. 3º - O sorteio ocorrerá no dia 13 de janeiro de 2022, às 8h da manhã nas dependências da 

escola, será acompanhado pela Comissão de Edital Específico e terá transmissão ao vivo pelo 
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Canal Oficial da Secretaria de Educação e na página do facebook da escola: 

https://www.facebook.com/marly.maria.167189. 

 

Art. 4º – Só poderá participar do sorteio, o estudante inscrito no período de 06 a 10 de janeiro 

de 2022; 

 

Art. 5º - Na impossibilidade da transmissão ao vivo, o pleito será gravado e disponibilizado pelo 

Canal Oficial da Secretaria de Educação; 

 

Art. 6º - Às 8h da manhã do dia 13 de janeiro de 2022, os nomes dos estudantes serão 

colocados na urna pelos membros da comissão dando início ao sorteio; 

 

Art. 7º - 100% DAS VAGAS serão destinadas aos candidatos que comprovarem que residem 

no Conjunto Habitacional Macapaba; 

 

Art. 8º - Sendo comprovado, por meio de inspeção pela Comissão, que o candidato não reside 

no Conjunto Habitacional Macapaba, este terá a matrícula cancelada; 

 

Art. 9º - 10% das vagas ofertadas serão destinadas a candidatos com Necessidades 

Especiais ; 

 

 Art. 10 - Após o preenchimento de todas as vagas, a escola poderá organizar uma lista de 

espera obedecendo a ordem do sorteio para futuras matrículas. A lista de espera não garantirá 

a vaga e também não isentará o responsável em fazer a matrícula em outra escola; 

 

Art. 11 - A matrícula ocorrerá no período de 17 a 19 de janeiro de 2022, os pais/responsáveis 

devem apresentar as documentações cópia e original pessoais e escolares do(a) estudante; 

 

Art. 12 Para a matrícula presencial a escola deverá disponibilizar 36 senhas por turno: manhã 

(8h às 12h), seguindo os protocolos de biossegurança, no refeitório da escola. Em caso de não 

comparecimento nos dias e horários estipulados, haverá perda da vaga, estando sob 
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responsabilidade da escola disponibilizar a vaga para o candidato cadastrado na LISTA DE 

ESPERA; 

 

Art. 13 - Documentos necessários para a matrícula: 

a) Certidão de Nascimento; 

b) RG e CPF do estudante e responsável. 

c) Documentos comprobatórios de escolaridade (não obrigatório para o 1º ano); 

d) Comprovante de residência ou declaração; 

e) Cartão de vacina atualizado; 

f) 1 Foto 3x4 para estudantes novos; 

g)1 Classificador com elástico; 

 

Art. 14 No ato da matrícula, a escola adotará os seguintes protocolos: 

 

§ 1º - Será permitida a entrada de somente uma pessoa responsável pelo (a) estudante ; 

§ 2º - Uso de máscara obrigatório (decreto 1880/2020–PMM); 

§ 3º - Manter distância de 1,5 metros para as outras pessoas; 

§ 4º - Se possível, traga sua própria caneta para assinatura do comprovante de matrícula . 

 

Art. 15 - Serão destinadas 175 vagas para o 1º ano do Ensino fundamental anos iniciais, sendo 

67 para estudantes oriundos da Creche Eliana Azevedo; 

 

Art. 16 - Os pais e responsáveis dos estudantes oriundos da Creche Eliana Azevedo deverão 

apresentar os documentos necessários para confirmar a matrícula nos dias 04 e 05 de janeiro 

de 2021, nos horários de 8h às 11h e 14h às 17h. Em caso de não comparecimento nos dias e 

horários estipulados, haverá perda da vaga, estando sob responsabilidade da escola 

disponibilizar a vaga para os estudantes que participarão do sorteio; 

 

Art. 17 - Os responsáveis dos candidatos não contemplados deverão acessar o site: 

www.escolapublica.ap.gov.br, no período de 07 a 09 de fevereiro de 2022 para pleitear vaga 

nas outras unidades escolares; 
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Art. 18 - Os casos omissos nesta Chamada Pública serão analisados e validados pela 

Comissão sob a orientação da Secretaria de Educação que conduzirá o pleito; 

 

 

   DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 Macapá, 23 de dezembro de 2021. 

 
 
 

MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA 
Secretária de Estado da Educação 

Decreto nº 0158/2018 - GEA 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

 
Ilmo    Sra.    Presidente    da    Comissão    de    Edital    Específico    -    CEDESP,   eu, 

_____________________________________________  , documento de identidade nº 

_____________, responsável legal pelo candidato(a) 

_____________________________________________ inscrito(a) para pleitear a vaga na 

Escola Estadual ________________________________, regulamentado pelo 

Edital_______/2021; venho solicitar a V. Sa. revisão do processo de revogação da 

matrícula/2022. 

Apresento os argumentos para subsidiar a análise do pleito, seguido do(s) o(s) documento(s) 

comprobatório(s) em anexo. 

 
 
 
 

 
Relacionar documento(s) em anexo: 

_______________________________________________________________ 

 
Macapá/AP _______ de_______________de 2022. 

 
___________________________________ 

Assinatura 
( ) Deferido 

 
( ) Indeferido 
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