
 

 

 

Carta de Serviços ao Usuário 
Educação 

 
Serviços Oferecidos: 
 
Vagas em Creche 
Vagas em Pré-Escola  
Solicitação de históricos escolares antigos (Escolas extintas)  
Atendimento a Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

Transporte Escolar: Universitário. 
 
 
 

VAGAS EM CRECHE 
Descrição: 
Atendimento às crianças de 0 a 3 anos realizado pela rede municipal e em 
Instituições de ensino – CMEI's, em regime integral ou parcial. 
 
Telefone: 
(42) 3638-8030 – Secretaria de Educação 
 
Quem pode solicitar: 
Pai, mãe ou responsável legal. 
 
Período de solicitação: 
Abertura do período para matriculas e inscrições, edital previamente divulgado pela 
Secretaria de Educação através dos meios de comunicação, e solicitações 
diretamente na referida secretaria. 
 
Dia e horário de atendimento: 

Segunda à sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00. 

 

Documentos necessários: 
A inscrição é realizada pelo pai, mãe ou responsável pela criança, mediante 
apresentação da certidão de nascimento da criança. 

https://www.candoi.pr.gov.br/visualizar_carta.php?id=72
https://www.candoi.pr.gov.br/visualizar_carta.php?id=72
https://www.candoi.pr.gov.br/visualizar_carta.php?id=73
https://www.candoi.pr.gov.br/visualizar_carta.php?id=73
https://www.candoi.pr.gov.br/visualizar_carta.php?id=77
https://www.candoi.pr.gov.br/visualizar_carta.php?id=77
https://www.candoi.pr.gov.br/visualizar_carta.php?id=80
https://www.candoi.pr.gov.br/visualizar_carta.php?id=80


 

 

Demais documentos será solicitado na efetivação da matricula: 
 Cópia simples Certidão de Nascimento; 
 Cópia simples Comprovante de endereço atualizada (preferencialmente de 

luz); 
 Cópia simples RG/CPF do responsável pela criança; 
 Declaração de vacina de acordo com a Lei Estadual 19.534/18; 
 Declaração de vaga emitido pela Secretaria de Educação. 

Prazo: 
Durante o ano letivo. 
 
Requisitos: 
Criança com idade entre 0 a 3 anos. 
 
Meios de contato: 
Telefone, ou pessoalmente na Secretaria de Educação. 
 
Forma de acompanhamento: 
Telefone ou no site https://www.candoi.pr.gov.br/transparencia.php 
 

Fluxo: 

1. SE: Cadastro entre demanda e vagas existentes nos CMEI's (período integral 
ou parcial); 

2. CMEI's: Recebe a declaração de vaga encaminhando para matricula do 
alunos atendidos pelo cadastro de espera; 

3. CMEI's: atendimento à família para efetivação da matrícula. 

Observações: 
Para as vagas de Centro Municipais de Educação Infantil de 0 a 03 anos, na sede 
do município, seja para período integral ou parcial, será necessário a inscrição da 
criança no Cadastro Municipal de vagas e espera, em períodos específicos 
previamente divulgados através de edital. A inscrição/solicitação de vaga é 
realizada pelo pai, mãe ou responsável pela criança, mediante apresentação 
(original e cópia) dos documentos relacionados. 
 
 
 

https://www.candoi.pr.gov.br/transparencia.php


 

 

VAGAS EM PRÉ-ESCOLA 
Descrição: 
Atendimento às crianças de 4 a 5 anos realizado pela rede municipal e em 
Instituições de ensino que ofertam a modalidade de Educação Infantil. 

Telefone: 
(42) 3638-8030 – Secretaria de Educação 
Escolas e CMEI's Municipais 
 
Quem pode solicitar: 
Pai, mãe ou responsável legal. 
 
Período de solicitação: 
Abertura do período para matrículas e inscrições, através de edital previamente 
divulgado pelas e escolas e CMEI's municipais e também pela Secretaria de 
Educação através dos meios de comunicação, e solicitações diretamente nas 
secretarias das intuições de ensino. 
 
Dia e horário de atendimento: 
Segunda à sexta, das 07:35 às 11:35 e das 13:00 às 17:00, nas escolas e CMEI's 
municipais e de segunda à sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 na 
secretaria de educação. 
 
Documentos necessários: 
 

 Cópia simples Certidão de Nascimento; 
 Cópia simples Comprovante de endereço atualizado (preferencialmente de 

luz); 
 Cópia simples RG/CPF do responsável pela criança; 
 Declaração de vacina de acordo com a Lei Estadual 19.534/18; 
 Declaração de vaga emitido pela Secretaria de Educação 

 
Prazo: 
Durante o ano letivo. 
Requisitos: 
Criança com idade entre 4 a 5 anos. 
Meios de contato: 
(42) 3638-8030 – Secretaria de Educação ou diretamente nos telefones das escolas 
e CMEI's. 



 

 

Forma de acompanhamento: 
Telefone ou no site https://www.candoi.pr.gov.br/transparencia.php 
Entrando em contato com o CMEI's ou escola onde realizou a matricula. 
 
  

Atendimento a Alunos com necessidades Educacionais Especiais 
Descrição: 
Oferece serviços especializados na área da educação, para avaliar, encaminhar, 
orientar e oferecer atendimento técnico diante da especificidade da criança público-
alvo da Educação Especial, aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. 
 
Telefone: 
(42) 3638-8030 – Secretaria de Educação 
Escolas e CMEI's Municipais 
 
E-mail: 
educacao@candoi.pr.gov.br 
 
Quem pode solicitar: 
Pai, mãe ou responsável legal, e ainda escola onde a criança estiver devidamente 
matriculada. 
 
Período de solicitação: 
Durante o calendário escolar. 
 
Local de entrada: 
A Secretaria de Educação do município, tem por objetivo oferecer atendimento 
especializados na área da educação nas unidades escolares. Os atendimentos são 
ofertados em contra turno para os alunos público alvo da Educação Especial, 
matriculados prioritariamente na Rede Municipal em salas de recurso multifuncional 
em D.I – Deficiência Intelectual e Classe Especial, D.A. – Deficiência Auditiva, D.V 
– Deficiência Visual. 
O município em parceria com a Escola Renascer APAE – Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais, conta ainda com atendimento de alunos com deficiência 
ou alguma síndrome e abrange tanto a parte pedagógica como a parte clínica. 
 
 
 
 

https://www.candoi.pr.gov.br/transparencia.php
mailto:educacao@candoi.pr.gov.br


 

 

Dia e horário de atendimento: 
Segunda à sexta, das 07:35 às 11:35 e das 13:00 às 17:00 nas intuições de ensino, 
para atendimento em contraturno, atendendo o calendário escolar; e das 08:00 às 
12:00 e 13:00 às 17:00 secretaria de educação para encaminhamentos adequados. 
 
Documentos necessários: 
Questionário de queixa escolar, disponível na escolas, disponibilizado pela 
secretaria de educação da Rede Municipal de Ensino. 
 
 
Requisitos: 
Estar devidamente matriculado na Rede Municipal de Ensino. 
 
Forma de acompanhamento: 
Atendimento no setor de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicopedagogia, 
Pedagogia Especializada, conforme a necessidade do educando. 
 
Fluxo: 
 

1. Escola encaminha o questionário de queixa para a Secretaria de Educação 
que fará encaminhamentos pertinentes; 

2. O responsável será convocado a comparecer com a criança, caso necessário 
passará por uma equipe de avaliação; 

3. Se a criança for público-alvo da Educação Especial será atendido na escola 
ou encaminhado à unidade de atendimento especializado mais próxima. 

 
Observações: 
Os responsáveis pelos alunos que já são diagnosticados, por meio de laudo médico 
deverão comunicar a escola onde a criança está matriculada, para que seja 
encaminhado ao atendimento especializado. 
 
 

Transporte Escolar: Universitário 
Descrição: 
Transporte dos alunos inscritos para as vagas nas universidades, através de edital 
próprio para contratação de linhas terceirizadas de transporte coletivo de 
universitários. 
 
 
 



 

 

Telefone: 
(42) 3638-8032 – Assessoria de Transporte escolar 
(42) 3638-8030 – Secretaria de Educação 
 

E-mail: 
transporte@candoi.pr.gov.br 
educacao@candoi.pr.gov.br 
 
 
Quem pode solicitar: 
Aluno universitário. 
 

Período de solicitação: 
Primeiro e Segundo semestre do ano ou data citada no edital. 
 
Local: 

 Prédio da secretaria de educação – assessoria de transporte 
 
Dia e horário de atendimento: 
Segunda à sexta das 08:00 às 17:00. 
 
Documentos necessários:  
 

 
 Declaração de matricula  
 Cópia do RG 
 Cópia do CPF 
 Cópia do título de eleitor (do município) 
 E demais documentos listados em edital; 

Prazo: 
Período definido através de edital, tendo em vista a realização de todos os 
procedimentos que envolvem o processo licitatório. 

 

 

mailto:transporte@candoi.pr.gov.br
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Meios de contato 
42-3638-8032 – Assessoria de Transporte escolar 
(42) 3638-8030 – Secretaria de Educação 
 

E-mail: 
transporte@candoi.pr.gov.br 
educacao@candoi.pr.gov.br 
 
Forma de acompanhamento: 
Correio eletrônico e telefone, ou site https://www.candoi.pr.gov.br/ 
 
 
Observações: 
As vagas disponíveis serão fixadas no edital atendendo os requisitos da legislação 
vigente. 
 

mailto:transporte@candoi.pr.gov.br
mailto:educacao@candoi.pr.gov.br
https://www.candoi.pr.gov.br/

