
Folha de checagem da lista de confirmação 
 

 Os itens abaixo devem ser confirmados com antecedência. Não é necessário entregar este formulário. 
 

１   Leu todo o panfleto? □Confirmo 

２ 

Esta inscrição não é por desejar ingressar em abril, seria para obter o 
"Comprovante de Impossibilidade de Ingresso na Creche"? 
□ Sim               □ Não 

 

＊ Pessoas que marcaram o"sim" 

Excluiremos do ingresso em abril. 
Em caso de problemas, pode acontecer do Departamento de Cuidado Infantil 
entrar em contato. Enviaremos o Comprovante de Impossibilidade de Ingresso 
na Creche, pelo correio, aproximadamente durante os últimos dias de fevereiro. 

Quando quiser realmente ingressar, é necessário inscrever-se novamente. 
 
 Não há necessidade de checar os itens de confirmação a partir do número 3. 

□Confirmo 

３ O período de ingresso varia conforme o motivo da necessidade do cuidado 
infantil. Verifique o panfleto e inscreva-se. 

□Confirmo 

４ 

＊ Pessoas que estão inscrevendo crianças com 3 anos de idade incompletos 

Para pessoas que forem inscrever crianças com 3 anos incompletos, o limite é 
até o mês de março na idade de 2 anos. 
Ao completar 3 anos, devem fazer a inscrição novamente. Dependendo da 
situação das inscrições, existe a possibilidade de ser uma creche diferente da 
frequentada até 2 anos de idade. 

□Confirmo 

５ O requerimento não pode ser concluído se a documentação estiver incompleta.  □Confirmo 

６ Caso seja constatado fraude no preenchimento da documentação, a matrícula 
pode ser cancelada. 

□Confirmo 

７ 
Após entregar a documentação, a mesma será verificada por vários 

funcionários. 
□Confirmo 

８ 
Em caso de alteração do conteúdo da inscrição, será necessário fazer o trâmite 

de alteração. Entre em contato imediatamente com o Departamento de Cuidado 
Infantil. Caso seja descoberto algo posteriormente, a decisão pode ser invalidada. 

□Confirmo 

９ 

＊ Pessoas que fazem a inscrição ao retornar de licença pré e pós-maternidade 

ou licença parental, ou que tem previsão de trabalho 

 
Será necessário retornar ou iniciar o trabalho até o final do mês de ingresso na 

creche. E também, dependendo da data, o dia de ingresso na creche (dia 1 ou dia 
16) varia. ※Veja o panfleto para detalhes sobre a data de ingresso na creche. 

□Confirmo 

１０ 
A pontuação será dada com base no conteúdo dos documentos entregues. Em 

caso de falta de documentos e/ou preenchimento incompleto, não será possível 
pontuar corretamente. Verifique com cuidado antes de entregar. 

□Confirmo 

 
 
 

Verifique também o verso da folha. 
 

Pessoas que desejam ingressar em abril 



１１ 
Sobre o resultado, enviaremos a notificação somente na primeira vez. A partir 

da segunda vez, enviaremos apenas quando houver uma creche na qual possa 
ingressar. 

□Confirmo 

１２ 

Já visitou a creche na qual deseja ingressar? Recomendamos fazer a visita, pois 
cada creche possui características próprias. 

 
Exemplo：Horário de abertura da creche，custos de merenda, valor de uniforme 

e outros. Cuidados com alergia alimentar， localização do estacionamento 

□Confirmo 

１３ 
Ao fazer a inscrição para ingressar na creche, verificaremos o estado de 

desenvolvimento da criança através de entrevista e da Caderneta Materno-
Infantil. 

□Concordo 

１４ 

Para que seja possível cuidar da criança em um ambiente de grupo, precisamos 
conhecer detalhes sobre ela com o intuito de fornecer o suporte necessário. Para 
isso, podemos vir a fazer contato com o centro de saúde e outros órgãos 
responsáveis. 

□Concordo 

１５ 
Escreva o nome das creches de sua escolha, cuja distância possibilite a 

frequência, em ordem de preferência. 
□Confirmo 

１６ 
Quanto mais creches escolher, maior é a possibilidade de ingressar em alguma. 

Cuidado, caso recuse o ingresso, após a decisão, por conveniência própria, ficará 
em desvantagem ao solicitar ingresso no futuro. 

□Confirmo 

１７ 

＊ Aqueles que solicitam transferência de creche 

Assim que fizer a solicitação de transferência de creche para abril, terá de 
deixar a creche que frequenta atualmente, no final de março. Mesmo que não 
tenha conseguido a transferência para a creche escolhida, não poderá voltar para 
a creche atual. 
Além disso, a solicitação não pode ser retirada após o prazo de entrega. 

□Confirmo 

１８ 

＊ Aqueles que solicitam transferência de creche 

Caso não consiga se transferir para a primeira creche escolhida, existe a 
possibilidade da transferência ser feita para alguma das outras escolhas. Se a 
creche que frequenta atualmente também for uma escolha, não se esqueça de 
escrevê-la. 

□Confirmo 

１９ 
＊ Pessoas que fizeram solicitação com a previsão de mudança para município de Anjo 

É necessário que tenha o registro de residente no município de Anjo até o ultimo 
dia do mês anterior ao mês de ingresso na creche. 

□Confirmo 

２０ 

＊ Pessoas que fazem a solicitação durante atividade de procura de serviço 

Não são elegíveis para a primeira abertura de inscrições. Como a decisão da 
creche na qual poderá ingressar será na segunda abertura de inscrições (final), 
o resultado será enviado aproximadamente nos últimos dias do mês de 
fevereiro. 

□Confirmo 

２1 

Caso não haja creche na qual possa ingressar em abril, como gostaria de fazer a partir de maio? 
 

□（A）Aguardarei a abertura de vaga para a creche escolhida também a partir de maio 

□（B）Não quero aguardar a partir de maio（Utilizarei outras instituições ou outros） 

＊ Pessoas que marcaram a letra (A) 

Trataremos como candidatos ao ingresso na creche.（Para pessoas que tem prazo 
de ingresso, será encerrado ao fim do prazo.） 
Cuidado, caso recuse o ingresso, após a decisão, por conveniência própria, ficará 

em desvantagem ao solicitar ingresso no futuro. 
Caso não tenha mais motivo ou vontade de ingressar, será necessário fazer um 

trâmite, por isso entre em contato com o Departamento de Cuidado Infantil. 
Caso for retornar da licença parental, receberá pontos para a avaliação. Caso 

for retornar enquanto espera, entre em contato com o Departamento de Cuidado 
Infantil imediatamente. Caso não tenha comunicado e for constatado 
posteriormente o retorno, a decisão de ingresso na creche pode ser anulada. 
 

□Confirmo 

＊ Pessoas que marcaram a letra (B) 

Daremos bouxa na sua solicitação para  ajuste de Maio. Além disso, não 
podemos emitir o Comprovante de Impossibilidade de Ingresso na Creche a 
partir do mês de maio.（Será necessário fazer a solicitação novamente.） 
 

□Confirmo 

 


