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Lista Única de Remanescentes em Espera por vaga nos  
Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 

        A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Estado do PARANÁ, torna pública, conforme segue a 
Lista Oficial em Espera de crianças para matrícula em Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs, de Céu Azul. Esta lista contém os 
dados levantados entre os dias 1º a 28 de fevereiro de 2023. Os responsáveis legais pelas crianças serão comunicados pela Secretaria 
Municipal de Educação quando da abertura de vaga para matrícula, devendo comparecer à sede da mesma, situada à Rua Professor 
Daniel Muraro, Nº 1050, Centro para retirar o encaminhamento da vaga e efetuar a matrícula no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
de comunicação de oferta de vaga. 

  

LISTA DE ESPERA DAS VAGAS NOS CEMEIs - ANO LETIVO 2023 

Nº 
Data do 

 Protocolo Data de Nasc. Idade Nome da Criança Nome dos pais 

1            

2            

3            

4            

5            

O preenchimento das vagas ocorre de acordo com o surgimento destas em cada turma e considerando todos os CEMEIs da Rede 
Municipal de Ensino e considerando ainda que as turmas são organizadas por faixa etária, a ordem de chamamento das crianças da lista de 
espera se dará observando dois critérios: 

1º: A faixa etária da vaga disponível; 
2º: Ordem de protocolo na Lista Oficial de Espera de vaga para crianças dentro desta faixa etária. 
* Crianças que já foram chamadas e cujos pais a Secretaria de Educação não conseguiu realizar contato. 
** Crianças que já foram chamadas e por opção dos pais continuam aguardando vaga para CEMEI específico. 
Obs.: Esta lista será atualizada a cada 30 dias. 

Céu Azul, 03 de março de 2023. 
Josiane Inês Hoger 

Secretária de Educação 
 


