Centro Internacional de Educação Integrada
________________________________________________________________________________

Edital para o processo de Admissão - ano letivo 2017
Nossa Missão:
O Centro Internacional de Educação Integrada é uma instituição de ensino que oferece uma
educação integral de alta qualidade acadêmica para alunos de 4 a 18 anos; através do ensinoaprendizagem de conhecimentos; e do desenvolvimento de atitudes, habilidades e competências
pessoais e sociais. Proporcionamos um ambiente de estímulos que desafia à investigação, à
responsabilidade, à independência e o aprender a aprender, visando formar jovens cidadãos do
mundo, que sabem se comunicar em várias línguas e que são proativos na busca da
sustentabilidade.
No CIEI, os alunos aprendem Inglês desde a Educação Infantil, Alemão a partir do 6º ano, e
Espanhol a partir do Iº ano do Ensino Médio. As aulas são bilíngues no Ensino Médio, para alunos
que participam do Diploma Programme da International Baccalaureate Organization.
O CIEI funciona, exclusivamente em horário integral para todos os anos da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental. Somente no Ensino Médio, o aluno que optar por não fazer o programa
internacional do IB Diploma frequentará o colégio em período parcial.

EDITAL
Para o ano letivo de 2017, a admissão de novos alunos se dará de acordo com as regras
estabelecidas neste edital.

1. Vagas reservadas
O CIEI oferecerá preferência para candidatos cujos irmãos já estão matriculados e adimplentes
na instituição, e reservará vagas para filhos de professores. Os candidatos preferenciais deverão
passar por todo o processo e prazos de admissão descritos neste edital.

2. Turmas oferecidas
Curso

Ano/Série

Ed. Infantil

Pré I e Pré II

Ensino Fundamental I

1º ano ao 5º ano

Ensino Fundamental II

6º ano ao 9º ano

Ensino Médio

Iº ano ao IIIº ano
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3. Critérios de admissão para alunos novos
3.1. - Educação Infantil
Candidatos para Educação Infantil participarão de uma atividade em grupo junto com um
responsável no dia pré-determinado. A atividade tem o objetivo de conhecer, um pouco, os novos
alunos e suas famílias, e perceber o desenvolvimento da criança.
Os responsáveis farão a inscrição conforme Art. 5 deste Edital, escolhendo a data da atividade.
Crianças com 4 anos completos até 31/mar/2017 devem ser inscritas para o Pré I, e crianças com 5
anos completos até 31/mar/2017 devem ser inscritas para o Pré II. Para cada atividade podem se
inscrever no máximo 8 candidatos, respeitando a ordem da lista de inscrição. A atividade tem
duração de aproximadamente uma hora.
Após a atividade, a equipe do CIEI agendará com os responsáveis um horário para uma breve
entrevista de admissão a fim de esclarecer dúvidas em relação ao Requerimento preenchido, ao
desenvolvimento ou comportamento da criança observado.
A efetivação de matrícula se realizará em seguida. As matrículas deverão ser efetivadas dentro
de um prazo máximo de dez dias úteis. Após este prazo a vaga será disponibilizada para outro
candidato.
A atividade e a entrevista são obrigatórias para a efetivação da matrícula. Caso o candidato
não compareça para a atividade, o seu nome irá automaticamente para a lista de ausentes. Ele
perderá sua vaga e aguardará nova convocação se ainda houver vagas disponíveis na turma.
Criaremos uma lista de espera para os casos de desistência, válida até 1 de dezembro de 2016.
No dia da atividade deverão ser entregues: o Requerimento de Admissão preenchido e
assinado, e uma foto 3x4 do aluno.

3.2. - 1º ano do Ensino Fundamental
Candidatos para o 1º ano do Ensino Fundamental participarão de uma atividade em grupo, com
a finalidade de conhecer um pouco os novos alunos e suas famílias, e perceber o desenvolvimento
da criança. A atividade tem duração de aproximadamente uma hora e meia.
Após a atividade, a equipe do CIEI agendará com os responsáveis um horário para uma breve
entrevista de admissão a fim de esclarecer dúvidas em relação ao Requerimento preenchido, ao
desenvolvimento ou comportamento da criança observado.
A efetivação de matrícula se realizará em seguida. As matrículas deverão ser efetivadas dentro
de um prazo máximo de dez dias úteis. Após este prazo a vaga será disponibilizada para outro
candidato.
A atividade e a entrevista são obrigatórias para a efetivação da matrícula. Para cada
atividade podem se inscrever no máximo 12 candidatos, respeitando a ordem da lista de inscrição.
Caso o candidato não compareça para a atividade o seu nome irá automaticamente para a lista
de ausentes. Ele perderá sua vaga e aguardará nova convocação se ainda houver vagas disponíveis
na turma.
Os candidatos, para ingressar no 1º do EF terão que completar 6 anos até 31/mar/2017.
No dia da atividade deverão ser entregues: o Requerimento de Admissão preenchido e
assinado, e uma foto 3x4 do aluno.
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3.3. - 2º ao 9º ano do EF e Iº ano do Ensino Médio
Os candidatos para as turmas a partir do 2º ano do Ensino Fundamental participarão de uma
dinâmica em grupo e serão submetidos a uma prova de admissão.
 Candidatos para o 2º ano do Ensino Fundamental realizarão provas em Matemática e Português.
 Candidatos para o 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental realizarão provas em Matemática,
Português e Inglês.
 Candidatos para o Ensino Médio realizarão uma prova que abrange todas as disciplinas, além de
uma redação em Português e uma em Inglês. Alunos que querem ingressar no programa
internacional do IB ainda farão uma entrevista com a Coordenação.
A inscrição deverá ser realizada conforme Art. 5 deste Edital.
No dia da prova deverão ser entregues: o Requerimento de Admissão preenchido e
assinado, e uma foto 3x4 do aluno.
A equipe do CIEI se reserva o direito de marcar uma entrevista com algumas famílias para
esclarecer dúvidas em relação ao Requerimento preenchido, ao desenvolvimento ou comportamento
do candidato observado.
Para aprovação o candidato precisa ter um rendimento igual ou superior a 70 % da prova de
admissão. As vagas serão preenchidas após cada data de avaliação, de acordo com a ordem
decrescente da pontuação obtida nas provas realizadas.

4. Divulgação dos Resultados
Os resultados das provas serão enviados por e-mail para cada família, no prazo máximo de
10 dias úteis após a realização da prova ou da entrevista. Em caso de aprovação, o responsável
deverá confirmar a solicitação de matrícula por e-mail. O contrato de prestação de serviço ficará
pronto num prazo de cinco dias úteis após a solicitação.
Os responsáveis não terão acesso às provas ou registros de observações das atividades ou
da dinâmica em grupo.
As provas serão corrigidas e analisadas somente junto com o Requerimento de Admissão.

5. Inscrições
5.1. Datas:
Inscrições para alunos da Educação Infantil (Pré I e Pré II), Ensino Fundamental e Iº ano do
Ensino Médio: de 08 de setembro até 30 de novembro de 2016.
5.2. Local e horário:
A inscrição só poderá ser efetuada na Secretaria da escola no horário de 9 -16h, de 2ª à 6ª feira.
5.3. Taxas de inscrição:
Valor: R$ 150,00; (candidatos para o Ensino Médio: R$ 300,00). A taxa deverá ser paga no ato
da inscrição dos candidatos. Obs.: A taxa de inscrição não será devolvida em qualquer hipótese.
5.4. Documentos necessários para inscrição:
Cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO e DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE (a partir
do 2º ano EF).
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6. Calendário das Etapas de Admissão
Pré I
Atividade em grupo com um responsável presente.
Pré II
Atividade em grupo com um responsável presente.
1º ano EF
Atividade em grupo somente com os alunos.
2º ano EF
Dinâmica em grupo, provas em Matemática e
Português.
3º ano ao 9º ano EF
Dinâmica em grupo, provas em Matemática,
Português e Inglês.
Iº ano EM
Dinâmica em grupo, provas de todas as disciplinas.
Para o IB-Diploma: Entrevista a combinar, após a prova.

1ª data
08/out/2016
9h
08/out/2016
9h
08/out/2016
10:30 h

2ª data
19/nov/2016
9h
19/nov/2016
9h
19/nov/2016
10:30 h

3ª data
09/dez/2016*
14 h
09/dez/2016*
14 h
09/dez/2016*
14 h

18/out/2016
13:45 h

22/nov/2016*
13:45 h

06/dez/2016*
14 h

18/out/2016
13:45 h

22/nov/2016*
13:45 h

06/dez/2016*
14 h

18/out/2016
13:45 h

22/nov/2016*
13:45 h

06/dez/2016*
14 h

*Após cada data de prova serão fechadas as matrículas dos candidatos que alcançaram um
rendimento igual ou superior a 70 % da prova. Os critérios de admissão seguem conforme o Art. 3 e
as vagas remanescentes permanecerão para a data seguinte conforme o calendário acima.
Atenção: Os horários devem ser rigorosamente respeitados. O não comparecimento na data
inscrita levará ao cancelamento automático da inscrição.
O CIEI se reserva o direito de remanejar alunos para outra data caso o número de inscritos
comprometa a dinâmica em grupo.

7. Documentos necessários para efetivação da Matrícula
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Certidão de nascimento
Foto recente 3x4
Declaração de escolaridade do aluno (a partir do 2º ano EF)
Declaração de quitação de débitos da escola anterior
Xerox de Identidade e CPF dos pais (e do responsável financeiro)
Comprovante de residência
Xerox da Caderneta de vacinação (alunos da Educação Infantil)
Atestado médico do aluno com grupo sanguíneo e fator Rh
Histórico Escolar (prazo máximo de 30 dias, a partir do 1º ano EF)

Nenhuma matrícula será considerada definitiva sem que tenham sido entregues os documentos
exigidos por lei e pelo Colégio.

Informação importante:
Não será concedido nenhum tipo de desconto ou bolsa para alunos novos,
exceto para irmãos.
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