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INSCRIÇÕES PARA O NÚCLEO DE  EDUCAÇÃO 

INFANTIL IPÊ AMARELO 
 

A Coordenação do Projeto Educação Infantil Ipê Amarelo/ Centro de Educação 
(Projeto EIIA) comunica aos docentes, técnico-administrativos e estudantes desta 
Universidade que se encontram abertas as inscrições para o preenchimento das vagas 
existentes no Núcleo de Educação Infantil Ipê Amarelo. 
1. Inscrição: 

• Período: de 16 de novembro a 30 de novembro de 2006.  
• Horário: das 8h as 11h30min. e das 14h as 17 h 
• Local: Núcleo de Educação Infantil Ipê Amarelo(Creche)- Campus Universitário. 

 
Poderão ser inscritos os filhos dos servidores da UFSM (docentes e Técnicos-
administrativos) e estudantes com carência comprovada pela PRAE, respeitadas as 
proporcionalidades: 50% para filhos de Técnicos-adminstrativos; 45% para filhos de 
Docentes e 5% para filhos de estudantes. 
Vagas oferecidas: 

BERÇÁRIO: idade: crianças de 1 a 2 anos 
Turno da Manhã: 10 vagas 
Turno da tarde: 10 vagas 
MATERNAL I: idade: crianças de 2anos a 2anos e 6 meses 
Turno da Manhã: 8 vagas 
Turno da tarde: 7 vagas 
MATERNAL II idade: crianças com 2anos e 6 meses a 3 anos e 6 meses 
Turno da Manhã: 4 vagas 
Turno da Tarde: 3 vagas 
MATERNAL III idade: crianças de 3 anos e 6 meses a 4 anos e 6 meses  
Turno da Manhã: 4  vagas 
Turno da Tarde: 2 vagas 
PRÉ-ESCOLA   idade: crianças de 4 anos e 6 meses a 5 anos e 11 meses. 
Turno da Manhã: 9  vagas 
Turno da Tarde : 3  vagas 

Total de vagas: 60 vagas 
Observação: A turma que não preencher 50% das vagas não será aberta. 
Critérios de seleção 

• O preenchimento das vagas dar-se-á considerando que: 
• Cada criança poderá ser inscrita em  um ou dois turnos  
• O critério a ser usado para distribuição de vagas será o SORTEIO 
• Cada candidato receberá, no ato de inscrição, um número. 
• Haverá proporcionalidade na distribuição/sorteio de vagas para as 

categorias: docentes,técnico administrativos e estudantes. 



• A proporcionalidade será estabelecida conforme o número de inscrições 
por segmento; 

• O sorteio será realizado no dia 14/12/06 as 14horas no Núcleo de 
Educação Infantil Ipê Amarelo/UFSM 

Resultados 
A listagem dos contemplados será divulgada através de Edital, afixado no Prédio do 

Núcleo de Educação Infantil Ipê Amarelo (campus) no dia 20 de dezembro de 2006. 
Das disposições gerais: 
Todas as vagas serão sorteadas em dobro. 
O segundo sorteio constituirá banco de espera para o período de agosto/dezembro de 

2007. 
 

Santa Maria, 8/11/2006. 
 

.............................................................. 
Profª. Drª. Cleuza Maria Maximino Carvalho Alonso 

Coordenadora do Projeto EIIA/CE/UFSM 


