
A Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio da Secretaria de Município da 
Educação (SMEd), abre vagas para os interessados em cursar os seguintes cursos no 
Centro de Línguas Estrangeiras – CLEs:

1. Dos Cursos
Inglês

Curso Turno Vagas Local Observações
Inglês- Básico 1 tarde 40 Cassino  a partir de 12 

anos
Inglês  Básico 3 noite 05 Cassino  a partir de 12 

anos

Espanhol

      Curso Turno Vagas Local Observações
Espanhol 
Básico   1 

tarde 20 vagas Cassino a partir de 12 anos

Espanhol 
Básico   1 

noite 20 vagas Cassino a partir de 12 anos

Espanhol 
Básico   2 

tarde 06 Cassino  a partir de 12 
anos 

Espanhol 
Básico 3

tarde 06 Cassino a partir de 12 anos

2. Da inscrição 

2.1 Para todos os Básicos a seleção será feita através do preenchimento da 
Ficha de Intenção de Matrícula.

2.2 Os  alunos  que  pretendem  cursar  os  Básicos  em  andamento  deverão 
realizar  Teste  de  Proficiência,  conforme  horário  estabelecido  no 
Cronograma, descrito no Item 6.

2.3 Os alunos interessados em concorrer a uma das vagas devem fazer sua 
inscrição junto à Equipe Diretiva da escola de origem.

2.4 A Equipe  Diretiva  da  escola  encaminhará  as  Fichas  de  Intenção  de 
Matrícula a Secretaria de Município da Educação, endereçada ao Núcleo 
dos Anos Finais, até o dia 15 de março de 2019, no horário das 13h às 
19h. 

2.5 As  inscrições  devem  obedecer  à  faixa  etária  indicada  em  cada 
modalidade;  a  idade  será  comprovada  no  momento  da  matrícula, 
mediante  apresentação  da  Certidão  e  Nascimento  ou  Carteira  de 



Identidade, conforme especificado acima. Caso o candidato tenha idade 
incompatível com a indicada no Edital, esta inscrição não terá validade.   

3. Das vagas

3.1 Cabe salientar  que as vagas serão disponibilizadas para Rede Pública, 
sendo prioritárias as vagas para alunos da Rede Municipal. 

             
4. Da Avaliação e seleção

4.1 Após a entrega da Ficha de Intenção de Matrícula, na SMEd, a referida 
Ficha   será  avaliada  por  uma  equipe  de  professores  de  Língua 
Estrangeira, formada pelos professores do CLEs, os quais selecionarão os 
candidatos  conforme  a  justificativa  exposta  na  Ficha  de  Intenção  de 
Matrícula e disponibilidade de horário.    

4.2 No caso de haver um grande número de inscritos, a forma de desempate, 
em primeira instância,  priorizará o estudante com maior idade.  (  mais 
velho).

4.3 Caso ainda exceda o número de inscritos às vagas disponíveis, o critério 
para preenchimento das vagas será por sorteio.

5. Da matrícula   

5.1 No ato da Matrícula,  os pais ou responsáveis – de alunos menores de 
idade  -  deverão  entregar  o  Termo  de  responsabilidade,  emitido  pela 
SMEd ( disponível neste Edital, em anexo) .

5.2 Todos  os  alunos,  no  ato  da  matrícula,   deverão  entregar   cópia  do 
documento de identidade ou certidão de nascimento e comprovante de 
matrícula da escola de origem.

                                                                                       
5.3 Cabe salientar que a matrícula deverá ser realizada no local em que irá 

realizar  o  curso.  Sendo  assim,  os  alunos  que  pretendem  cursar  no 
Cassino, matricular-se-ão naquele local.

5.4 Destaca-se  que  o  aluno  só  poderá  matricular-se  em  uma  Língua 
Estrangeira: Inglês ou Espanhol.

6. Do Cronograma 



Atividade Data Local
Divulgação nas Escolas De 27/02 a 08/03 Escolas e site da SMEd e 18ª 

CRE
Entrega das Fichas de 
Intenção de Matrícula 

De 11/03 a 15/03 SMEd

Teste de Proficiência De 11/03 a 15/03 CLEs/Cassino – às 14h 
Seleção dos alunos De 18/03 a 20/03 CLEs/ Cassino 
Resultado da seleção 21/03 Cassino , site da SMEd. 
Matrícula e entrega da 
documentação

22/03 CLEs- Cassino 

Início das aulas A partir do dia 25/03, 
conforme horário das 
respectivas aulas

Cassino 

                                                                                                    
7. Do preenchimento das vagas

7.1 O aluno que não comparecer  na data  da primeira  aula,  sem justificativa, 
perderá o direito à vaga, sendo chamado o candidato seguinte pela ordem da lista 
de espera.          

8. Da lista de espera

Os candidatos que não foram selecionados em primeira oportunidade entrarão para 
a lista de espera, a qual obedecerá aos mesmos critérios para seleção estabelecidas 
no Item 4.1.

8.1 A lista de espera será organizada contemplando aqueles candidatos que 
não obtiveram a vaga em primeira instância.

8.2 A lista de espera será divulgada conforme item 6.

CLEs- Cassino – Avenida Rio Grande, 69.
Maiores informações: SMEd- Setor Pedagógico, Núcleo dos Anos Finais, Assessoria de 
Línguas. 

Felipe Alonso dos Santos
Superintendente de Gestão Pedagógica


