
5/11/2007 

Creche abre processo seletivo 

 

Já estão abertas as inscrições para admissão à Escola de Educação Infantil (EEI) da 

UFRJ. O prazo termina no dia 14 de novembro. Podem participar dependentes de 

servidores ativos da UFRJ. Estão sendo oferecidas 28 vagas, distribuídas da 

seguinte forma: 

Crianças entre 4 e 11 meses até março de 2008 – 10 vagas 

Crianças entre 1 ano e 1 ano e 11 meses até março de 2008 – 2 vagas 

Crianças entre 2 anos e 2 anos e 11 meses até março de 2008 – 1 vaga 

Crianças entre 3 anos e 3 anos e 11 meses até março de 2008 – 8 vagas 

Crianças entre 4 anos e 4 anos e 11 meses até março de 2008 – 3 vagas 

Crianças entre 5 anos e 5 anos e 11 meses até março de 2008 – 4 vagas. 

As inscrições podem ser efetuadas das 10h às 16h na Escola de Educação Infantil – 

prédio do IPPMG, no Fundão – ou pelos sites da PR-4 (www.pr4.ufrj.br) e da EEI-

UFRJ (www.eei.ufrj.br).  

 

Matrícula 

 

As vagas serão preenchidas por meio de sorteio público, que será realizado no dia 

23 de novembro, a partir das 13h, na Escola de Educação Infantil. As crianças 

classificadas deverão ter a matrícula efetuada entre os dias 3 e 7 de dezembro, das 

10h às 16h, na secretaria da escola. Os documentos para a matrícula são: cópia do 

cartão de vacinação atualizado; atestado médico constando que a criança está apta 

a freqüentar escola; duas fotos 3x4 (para crianças acima de 1 ano). O edital 
completo pode ser encontrado nos sites da PR-4 ou da Escola de Educação Infantil. 

2/2/2007 

Creche volta à atividade hoje 
 

Nesta segunda-feira, 12, a Creche da UFRJ retoma suas atividades, mesmo ainda 

em obras. Para pôr fim aos transtornos causados aos pais e mães funcionários da 

universidade que não tinham com quem deixar os filhos, a Associação de Pais e 

Amigos da Creche Universitária (Apac) propôs que as crianças fizessem as refeições 

nas salas de aulas, enquanto é concluída a reforma da despensa, que fica muito 

próxima do refeitório.  

 

A expectativa da associação, segundo a presidente Rojane Fiedler, é que os 

operários concluam as obras até a volta do recesso de carnaval, porque falta muito 

pouco a ser feito. “A cozinha já está pronta, faltando apenas ser entregue a nova 

câmara frigorífica. O refeitório também foi concluído, mas como fica ligado à 

despensa, sugerimos o isolamento da área às crianças”, informou Rojane. 

Provisoriamente, os alimentos que serão servidos aos menores serão guardados na 
geladeira industrial.  

5/2/2007 

Obras adiam retorno da creche 

 

Apac, insatisfeita, reclama de falta de planejamento na execução das 

reformas no prédio 

 

O início das aulas da creche universitária, previsto inicialmente para esta segunda-

feira, 5 de fevereiro, teve que ser adiado. As obras que estão sendo realizadas 

http://www.pr4.ufrj.br/
http://www.eei.ufrj.br/


desde o início de janeiro não foram concluídas. O fato vai provocar transtornos para 

pais e mães funcionários da UFRJ que retornam ao trabalho e não têm com quem 

deixar os filhos. A situação provocou indignação, traduzida na manifestação de 

diretores da Associação de Pais e Amigos da Creche Universitária (Apac). A 

presidente da instituição, Rojane Fiedler, responsabilizou a falta de planejamento 

pelo atraso nas obras. O vice-presidente da Apac, Jeferson Salazar, disse que à 

direção e a PR-4 (pró-reitoria a qual a creche está subordinada) deveria ter 

convocado engenheiros do ETU (Escritório Técnico da Universidade) para planejar a 

obra, fazer o controle de material e estabelecer prazos a partir de um projeto 

definido: “O que prevaleceu foi o improviso”. 

 

O superintendente da PR-4, Roberto Gambine, disse que as obras que estão sendo 

feitas são necessárias, especialmente a substituição dos equipamentos da cozinha, 

como câmaras frigoríficas, fogões, uma nova bancada. “A situação da cozinha era 

insustentável porque ameaçava a saúde das crianças”. Gambine reconhece os 

transtornos causados aos pais, mas disse que todo esforço está sendo feito para 

que as aulas sejam reiniciadas na segunda-feira, dia 12. Além da cozinha, outras 

obras estão sendo feitas, como a troca de piso dos corredores e a reforma dos 

brinquedos. Ele disse que já a partir do fim de semana que passou os trabalhadores 

iam trabalhar em regime de plantão para acelerar as reformas.  

 

Gambine também informou que a PR-4 iria enviar um comunicado aos diretores de 

unidades onde trabalham pais com filhos na creche dando conta da situação. 

 

A professora Eliane Bering explicou que as obras tinham um caráter de emergência. 

Mas que, no caso das obras em questão, o ETU levaria um tempo maior, 

prejudicando o calendário letivo. A diretora da creche disse que concorda com a 

direção da Apac quando ela reclama de maior prioridade da universidade em 
relação à Escola Infantil da UFRJ. 

12/12/2006 

Creche preenche vagas 

 

Todos os inscritos para a Escola de Educação Infantil (EEI) da UFRJ conseguiram 

vaga. Das 27 vagas oferecidas, 25 foram preenchidas. Segundo a assessora da 

direção Fernanda Walter, o sorteio público, que deveria ser realizado no dia 5, não 

ocorreu porque os candidatos foram admitidos por causa das vagas ociosas em 

turmas menores. “A turma mais procurada foi a 7ª. Tínhamos 10 vagas para 14 

candidatos, então resolvemos fazer duas turmas. O número de inscritos para as 

outras turmas não preencheu as vagas oferecidas. Então, reorganizamos as vagas 

para que todos fossem admitidos. Entraram 25 crianças”, disse. 

  

Como fazer a matrícula – O próximo passo a ser seguido é a efetivação da 

matrícula, que ocorrerá de 11 a 15 de dezembro, das 9 às 16h, na secretaria da 

direção da Escola de Educação Infantil, que fica no prédio do IPPMG. No ato da 

matrícula é obrigatória a apresentação de cópia do cartão de vacina atualizado, 

atestado médico constando que a criança está apta a freqüentar a escola e duas 

fotos 3x4 para crianças acima de 1 ano. É importante ressaltar que as crianças que 

não forem matriculadas na data prevista perderão a vaga.  

Cabe lembrar que depois de 25 anos de existência a creche estabeleceu um edital 

para a admissão de filhos de servidores da universidade com critérios objetivos e 

públicos. Tal fato garantiu que todos os candidatos tivessem condições de igualdade 
para o preenchimento das vagas para o ano letivo de 2007.  

21/11/2006 



Edital da creche é assinado 

O pró-reitor de Pessoal, Luiz Afonso Mariz, a diretora da Escola de Educação Infantil 

da UFRJ (EEI), Eliana Bhering, e a presidente da Associação de Pais e Amigos da 

Creche (Apac), Rojane Fiedler, assinaram, na terça-feira, 14, o edital de admissão 

de novos alunos da EEI para o ano letivo de 2007. Depois de 25 anos de existência, 

com o edital a creche estabelece critérios objetivos e públicos para a admissão de 

filhos de servidores da universidade.  

Segundo o pró-reitor de Pessoal, “o edital é um marco histórico, porque pela 

primeira vez um documento garante que todos os candidatos estarão em condições 

de igualdade no sorteio para o preenchimento das vagas na creche da UFRJ”. Para 

o vice-presidente da Apac, Jéferson Salazar, “o edital dará a idéia da demanda por 

educação infantil, e ajudará na pressão para que a Reitoria assuma a creche como 

parte da instituição, aumentando o número de vagas”.  

 

Clareza – Segundo Jéferson Salazar, desde o ano passado a Apac vem 

pressionando a Reitoria e exigindo clareza nos critérios para o ingresso na creche. 

O pró-reitor de Pessoal aproveitou a oportunidade para informar que já há um 

projeto para criação de uma nova creche no Fundão, e também reconheceu a 

necessidade de construção de uma creche na Praia Vermelha. “Infelizmente”, 

afirmou, “não temos recursos e o orçamento de 2006 já acabou.” 

 

Inscrições – As inscrições para o ingresso à creche serão realizadas do dia 21 de 

novembro a 1º de dezembro. Para se inscrever os candidatos deverão respeitar os 

seguintes critérios: pai, mãe ou responsável legal deve ser funcionário do quadro 

ativo da UFRJ, e as vagas serão preenchidas por meio de sorteio público, que 

ocorrerá no dia 5 de dezembro, a partir das 13h, na própria creche. Os interessados 

devem obter o formulário de inscrição na EEI ou nas páginas virtuais do SINTUFRJ 

<www.sintufrj.org.br> e da PR-4 <www.pr4.ufrj.br>.  

 

Vagas – A creche está oferecendo 27 novas vagas, distribuídas em quatro turmas: 

1, 3, 6 e 7. A turma 1 é para crianças com idades entre 4 e 11 meses; a turma 3, 

entre 12 e 23 meses; a turma 6, crianças entre 4 anos a 4 anos e 11 meses, e a 

turma 7, crianças com idades entre 5 e 5 anos e 11 meses. A listagem com os 

resultados do sorteio será divulgada no dia 8 de dezembro na página da creche, do 

SINTUFRJ e da PR-4 na internet. 

13/11/2006 

 
Creche adota novo critério para preenchimento de vagas 

Pela primeira vez em 25 anos de história, a Escola de Educação Infantil da UFRJ 

(EEI-UFRJ), antiga Creche Universitária, passa a adotar critérios objetivos e 

públicos para o preenchimento das vagas, através de edital. De acordo com o vice-

presidente da Associação de Pais e Amigos da Creche (Apac), Jéferson Salazar, o 

edital é resultado de uma construção coletiva envolvendo a Apac, a PR-4 e a 

direção da EEI. “Este edital representa uma conquista dos pais da creche e do 

conjunto dos servidores da universidade que sempre lutaram pela transparência 

nos critérios de seleção para as vagas da creche.” As inscrições podem ser feitas a 

partir de 21 de novembro e se estendem até 1º dezembro. O edital, com os seus 

anexos, está disponibilizado na página do SINTUFRJ e da PR-4 na internet. Os 

interessados podem ter acesso ao documento também na própria EEI. Assinam o 

edital o pró-reitor de Pessoal, a presidente da Apac e a diretora da Escola. 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

O Pró Reitor de Pessoal, no uso da competência delegada pelo Reitor da 



Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria 1.778, de 15 de julho 

de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2002, torna público 

que estão abertas às inscrições para admissão na Escola de Educação Infantil 
“Pintando a Infância” nos termos do presente edital (ao lado). 

EDITAL DE ADMISSÃO 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  

O Pró Reitor de Pessoal, no uso da competência delegada pelo Re i tor  da 

Universidade Federal  do Rio de Janeiro,  através da Portar ia  1.778, de 15 de 

julho de 2002, publ icado no Diár io Of ic ia l  da União de 17 de ju lho de 2002, 

torna públ ico que estão abertas às inscr ições para admissão na Escola de 

Educação Infant i l  “P intando a Infância” nos termos do presente edita l :  

EDITAL DE ADMISSÃO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EEI/UFRJ)  

1.  DAS VAGAS 

A Escola de Educação Infant i l  da UFRJ está abrindo vagas para admissão, para 

o ano let ivo de 2007, conforme dist r ibuição abaixo:  

Turma 1: 08 vagas  

Turma 3: 10 vagas  

Turma 6: 06 vagas  

Turma 7: 03 vagas  

Total  de vagas: 27 

2.  DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

2.1 Poderão candidatar-se às vagas da:  

Turma 1: Crianças com idade entre 4 e 11 meses (em março de 2007);  

Turma 3: Crianças com idade entre 12 e 23 meses (em março de 2007);  

Turma 6: Crianças com idade entre 4 anos e 4 anos e 11 meses (em março de 
2007); 

Turma 7: Crianças com idade entre 5 anos e 5 anos e 11 meses (em março de 

2007); 

3.  DA INSCRIÇÃO 



3.1 O formulár io de requerimento de inscr ição (Anexo 2) deverá ser obt ido na 

Escola de Educação Infant i l  – Prédio do IPPMG – Campus Fundão, ou nas 

páginas da PR4, da EEI-UFRJ e do SINTUFRJ, a part ir  da data da publ icação 
deste edita l.  

3.2 A inscr ição deverá ser fe i ta entre os dias 21 de novembro a 1 de 

Dezembro de 2006, no horário de 9:00 às 16:00h, na Escola de Educação 

Infant i l  –  Prédio do IPPMG – Campus Fundão, mediante a entrega dos 
seguintes documentos:  

a) formulár io preenchido e assinado pe lo responsáve l/representante legal; 

(Anexo 2);  

b) cópia autent icada da cert idão de nascimento da cr iança com exceção da 

Turma 1 para aquelas cr ianças não nascidas (declaração do médico 
comprovando período de gestação e previsão do nascimento da cr iança(s)) até 

o período da inscr ição, que deverá apresentar a cert idão de nascimento da 

cr iança impreter ivelmente no ato da matr ícula;  

c) cópia do últ imo contracheque (outubro de 2006).    

As cópias deverão ser atestadas pe la Seção de Pessoa l da respect iva unidade 

do servidor.  

3.3 -  São de intei ra responsabi l idade do requerente as informações prestadas 

no requerimento de inscr ição, as quais - por fa lta de f ide l idade a qua lquer 
documento, erro ou omissão -  poderão determinar o cance lamento da 

inscr ição e/ou o cance lamento da matr ícula , caso a qualquer tempo seja 
ident i f icada fa ls idade nas informações prestadas.  

4.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Pai ou mãe ou responsáve l legal  servidor at ivo do quadro da UFRJ;  

Parágrafo único – as vagas serão preenchidas por meio de sorte io públ ico.  

5.  SORTEIO PÚBLICO 

5.1 -  Para cada uma das turmas será selec ionado o seguinte número de 
cr ianças,  a saber:  

Turma 1: 08 vagas e 08 para l ista de reserva  

Turma 3: 10 vagas e 10 para l ista de reserva  

Turma 6: 06 vagas e 06 para l ista de reserva  

Turma 7: 03 vagas e 03 para l ista de reserva  

Total : 54 cr ianças  

5.2. Não será obrigatório o comparecimento ao sorteio públ ico. Somente será 
considerada desistente a cr iança sorteada que não efetuar a matr ícula  no 

prazo previsto no presente edita l  (Anexo 1).  



5.3. O SORTEIO PÚBLICO acontecerá na Escola de Educação Infant i l  – Prédio 

do IPPMG – Campus Fundão, no dia  05 de Dezembro de 2006, a part ir  das  13 

horas.  

5.4. O SORTEIO PÚBLICO será feito no nome da cr iança exceto para a Turma 
1 que será feito no nome do responsável .  

5.5. A l istagem of ic ia l  com o resul tado do sorteio será divulgada no d ia 08 de 
Dezembro de 2006 na Escola de Educação Infant i l  e  na s páginas da PR4, da 

EEI-UFRJ e do SINTUFRJ, a part ir  das 10h.  

6.  DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

6.1. As vagas existentes em cada turma serão preenchidas respei tando -se 

r igorosamente a ordem estabe lecida na l is tagem definida por meio do sorte io 

públ ico,  em conformidade com o previsto pelos itens 4 e 5 do presente Edita l .  

6.2. Caso a lguma das cr ianças class i f icadas não efetue matr ícula no prazo 
previsto no presente Edita l , será fei ta a chamada da cr iança classi f icada por 

sorteio imediatamente após a últ ima com direito à matr ícula e assim 

sucess ivamente conforme previsto no Anexo 1.  

6.3. Até 30 dias após o in íc io do ano let ivo de 2007, poderão ser promovidas 
novas chamadas.  

7.  DA MATRÍCULA 

7.1. As cr ianças c lassi f icadas para preenchimento das vagas deverão 
matr icular-se, na Secretar ia  da Direção da Escola de Educação Infant i l  UFRJ 

entre os dias 11 a 15 de Dezembro de 2006, 9:00 às 16:00 horas (Anexo 1):  

7.2. Os documentos obrigatórios para matr ícula são:  

- Cópia do cartão de vacina atual izado;  

- Atestado médico constando que a cr iança está apta a freqüentar a escola;  

- 2 fotos 3x4 (para cr ianças acima de 1 ano).  

7.3. As cr ianças que não forem matr iculadas dentro dos prazos previstos neste 

edita l perderão a vaga, que será oferecida à cr iança c lassi f icada 
imediatamente após o últ imo com dire ito à matr ícula , conforme ordem 

estabelecida no sorteio.  

7.4. Caberá à Direção da EEI -UFRJ a convocação da cr iança para matr ícula  em 

subst ituição à desistente, class i f icada na ordem da l is ta de reser va 

imediatamente após a últ ima com direi to à matr ícula .  

7.5. O contato com a pessoa responsáve l será feito por telefone e e -mai l ,  
quando este será informado da data da matr ícula (vide anexo 1).   

7.6. Será considerada des istente a cr iança que não comparece r sem 
just i f icat iva por escr ito à inst ituição nas duas primeiras semanas let ivas, 

sendo chamada a cr iança class i f icada imediatamente após a últ ima com direito 
à matr ícula.  



8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Estarão disponíveis na página da EEI -UFRJ (Escola de Educação Infant i l  
UFJ  (www.eei.ufr j .br)  e PR4(www.pr4.ufrj .br) os seguintes documentos: 

Edita l de Admissão, Formulár io para inscr ição e L istagem dos candidatos 
sorteados.  

8.2. A não observância de algum dos itens deste edi ta l  (bem como a fa ls idade 
nas informações prestadas) determinará a e l iminação da cr iança da se leção e 

a conseqüente anulação dos atos por ele  rat i f icados,  a qua lquer época.  

8.3. As cópias dos documentos apresentados quando da inscr ição, não serão 

devolv idos ao término do processo.  

8.4. Os anexos 1 e 2 const ituem parte integrante do presente Edita l.  

8.5. Os casos omissos ou s ituações não previstas neste edita l serão resolv idos 

pela Direção da EEI UFRJ.  

8.6 Os contatos poderão ser fe itos pe lo telefone – 2562-6104  

Professor Luiz Afonso Henriques Mariz  

Pró Reitor  de Pessoal  

Professora El iana Bher ing  

Diretora da EEI /  UFRJ  

Rojane Fiedler  

Pres idente da APAC 

ANEXO 1 

CALENDÁRIO GERAL DE HORÁRIOS 

EVENTO DATA  HORÁRIO 
Inscrição 21/11 a 01/12/2006 9:00 às 16:00h 
Sorteio Público 05/12/2006 A partir das 

13:00h 
Listagem do resultado do sorteio 08/12/2006 A partir das 

10:00h 
Matrícula 11 a 15/12/2006 9:00 às 16:00h 
Primeira reclassificação 18/12/2006 A partir das 

10:00h 
Matrícula primeira reclassificação 01 e 02/02/2007 9:00 às 16:00h 
Segunda reclassificação 06/02/2007 A partir das 

10:00h 
Matrícula segunda reclassificação 7 e 08/02/2007 9:00 às 16:00h 
Terceira reclassificação A ser anunciado A partir das 

http://www.pr4.ufrj.br/


10:00h 
Matrícula terceira reclassificação A ser anunciado 9:00 às 16:00h 

ANEXO 2 

Formulário de Inscrição 

                                                                                Número de inscrição: 
__________ 

Nome da criança: 

Data Nascimento:                                                        Turma:  

Nome da mãe: 

Local de Trabalho: 

Matrícula SIAPE: 

Nome do pai: 

Local de trabalho: 

Matrícula SIAPE: 

Endereço residencial (para contato): 
___________________________________________  

__________________________________________________________________
_______ 

E-mail: 

_________________________________________________________________ 

Telefones de contato do responsável (indicar o responsável por esta inscrição):  

Fixo residencial: 

Fixo comercial: 

Celular:  

Data da inscrição: ________________ 

Indicar a pessoa responsável na UFRJ pela inscrição e matrícula: 

__________________________________________________________________

_______ 

------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                                          Número da 

inscrição: _________ 

Nome da criança: 

Data de nascimento: 

TURMA:  

Assinatura do responsável: _______________________________ 

Assinatura de quem recebeu a inscrição: ________________________ 

Carimbo da EEI-UFRJ:                                                        

Documentos entregues: Formulário                                 Data da inscrição: 

_____________ 

                                       Cópia certidão 

                                       Declaração médica 

                                       Cópia contracheque 

 


