
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL Nº 05/2020 

 

PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVAS CRIANÇAS 

NA CRECHE COMUNITÁRIA MENINO JESUS – ANO 2021 

 

A Associação Beneficente Menino Jesus – ABMJ, inscrita no CNPJ nº 02.225.872/0001-83, 

mantenedora da Creche Comunitária Menino Jesus, inscrita CNPJ nº 02.225.872/0003-45 torna público a 

realização do Processo de admissão de novas crianças para o ano de 2021. 

 

1. Do custo per capita mensal: 

Custo por criança atendida mensalmente: 
Integral: R$ 440,94 
Parcial: R$ 275,60 

Atendimento Contribuição pais e 
responsáveis 

Parcela custeada com 
recursos da ABMJ 

(filantropia) 

Bolsas custeadas 
integralmente com recursos 

da ABMJ (filantropia) 

Maternal I e II 
Integral 

R$350,00 R$90,94 R$440,94 

NUCE- Contraturno R$200,00 R$75,60 R$ 275,60 

1º e 2º Período 
Parcial 

R$ 250,00 R$ 25,60 R$ 275,60 

1º ou 2º Período 
Integral 

R$ 350,00 R$ 90,94 R$ 440,94 

Maternal I e II Parcial R$220,00 R$55,60 R$ 275,60 
 

1.1 Da disposição de vagas: 

1.1.1 – 60% das vagas – contribuição dos pais e responsáveis; 

1.1.2 – 40% das vagas – bolsas integrais custeadas com recursos da ABMJ, conforme o critério 

discriminado no Edital nº 05/2020–Processo Seletivo para Concessão de Bolsas de Estudos para 

o Ano Letivo 2021. 

2. Das inscrições para lista de espera para a formação de turmas: 

2.1 – Local: exclusivamente na secretaria da Creche Comunitária Menino Jesus, situa-se na Rua 

Suíça, n° 62, Bairro Esperança, Ribeirão das Neves – MG. 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MENINO JESUS 

CNPJ 02.225.872/0001-83 
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Ribeirão das Neves – Justinópolis – MG 

E-mail: cr.meninojesus@yahoo.com 

Tel : (31) 3638 – 1285 
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2.2 – Cronograma das inscrições: 

 

TURMAS Atendimento Faixa Etária Inscrições 

Maternal I Integral (7hs às 17hs) Dois anos completos até 30/03/2021 
12/11/2020 a 

04/12/2020 

Maternal II Integral (7hs às 17hs) Três anos completos até 30/03/2021 
12/11/2020 a 

04/12/2020 

Maternal I Parcial (7hs às 11:20hs) Dois anos completos até 30/03/2021 
12/11/2020 a 

04/12/2020 

Maternal II Parcial (13hs às 17:20hs) Três anos completos até 30/03/2021 
12/11/2020 a 

04/12/2020 

1º Período Integral (7hs às 17hs) Quatro anos completos até 30/03/2021 
12/11/2020 a 

04/12/2020 

2º Período Integral (7hs às 17hs) Cinco anos completos até 30/03/2021 
12/11/2020 a 

04/12/2020 

1º Período Parcial (13hs às 17:20hs) Quatro anos completos até 30/03/2021 
12/11/2020 a 

04/12/2020 

2º Período Parcial (7hs às 11:20hs Cinco anos completos até 30/03/2021 
12/11/2020 a 

04/12/2020 

NUCE I Contraturno (11:30hs às 17hs) Entre sete e onze anos completos 12/11/2020 a 

04/12/2020 

NUCE II Contraturno (7hs às 12:00) Entre onze até treze anos completos 12/11/2020 a 

04/12/2020 

 

2.3 – Horário de atendimento para inscrições: De 12 de outubro a 04 de dezembro /2020, no 

horário de 08:30hs às 12:00hs e 13:00hs as16:00hs, considerando o horário oficial de Brasília. 

2.4 – As inscrições para pré-matrículas deverão obrigatoriamente ser efetivadas pelos pais e/ou 

responsáveis legais das crianças e adolescentes, que deverão comparecer ao local e hora informada, 

apresentando os documentos originais e cópias conforme listado abaixo: 

2.4.1 –Carteira de Identidade do pai e/ou responsável; 

2.4.2 –Carteira de Identidade ou Certidão de nascimento da criança; 

2.4.3 –Comprovante recente de endereço; 

2.4.4 –Cartão de vacina atualizado; 

2.4.5 – 02 fotos 3x4. 

2.5 – A inscrição e apresentação dos documentos supracitados não garantem vagas na Creche 

Comunitária Menino Jesus. 

2.6 – As vagas serão preenchidas de acordo com a disponibilidade das turmas. Conforme descrito 

no item 3. A admissão das crianças será feita por ordem da pré-matrícula.  

2.7 – Os pais ou responsáveis por crianças com deficiência ou necessidades educacionais especiais 

deverão comunicar o fato à secretária no ato de inscrição, que o encaminhará ao serviço de orientação 

educacional, antes de concluir o processo de inscrição, para que a Instituição possa conhecer sua 

especificidade, dar orientações e se organizar para ver a possibilidade de receber a criança, 

assegurando-lhe o atendimento devido. 

 

 



 

3. Do quadro de vagas 

A ABMJ reserva-se o direito de oferecer vagas para os anos/turmas, conforme o número de alunos 

predeterminados, as disponibilidades de espaço físico adequado ou decisões internas. 

TURMAS 

 

HORÁRIO FAIXA ETÁRIA 
Vagas custeadas 

parcialmente pelos 

pais e/ou responsáveis 

Vagas custeadas 

integralmente pela 

Instituição ( BOLSA 

INTEGRAL) 

Maternal I Integral (7hs às 17hs) Dois anos completos até 30/03/2021 07 05 

Maternal II Integral (7hs às 17hs) Três anos completos até 30/03/2021 07 05 

Maternal I Parcial (7hs às 11:20hs Dois anos completos até 30/03/2021 07 05 

Maternal II Parcial (13hs às 17:20hs) Três anos completos até 30/03/2021 07 05 

1º Período Integral (7hs às 17hs) Quatro anos completos até 30/03/2021 11 07 

2º Período Integral (7hs às 17hs) Cinco anos completos até 30/03/2021 11 07 

1º Período Parcial (13hs às 17:20hs) Quatro anos completos até 30/03/2021 11 07 

2º Período Parcial (7hs às 11:20hs Cinco anos completos até 30/03/2021 11 07 

NUCE I Contraturno (11:30hs às 

17hs) 
Entre sete e treze anos completos 12 08 

NUCE II Contraturno (7hs às 

12:00) 
Entre onze e treze anos completos 12 08 

 

3.1 Formações de turmas: as turmas serão formadas, havendo um número mínimo de crianças, conforme 

o item 3, na coluna VAGAS CUSTEADAS  PARCIALMENTE PELOS PAIS E RESPONSÁVEIS, 

para se garantir as condições financeiras mínimas necessárias para o atendimento adequado das crianças; 

3.2 Quantidade mínima de vagas: 07 crianças. 

 

4.  Das regras gerais: 

Na ocorrência de situação involuntária, motivo de força maior ou outro fator que impeça a realização 

do processo de inscrição (lista de espera para formação de turmas) de Novos Alunos – 2021, a ABMJ 

reserva-se o direito de cancelar as inscrições ou remarcar sua realização. 

4.1- Serão incorporadas ao presente Edital, para todos os efeitos, as normas complementares que 

vierem a ser publicadas ABMJ. 

4.2 - As vagas são concedidas somente para o ano letivo de 2021, portanto, 01 (um) ano, de modo individual, 

pessoal e intransferível, na modalidade presencial, na Creche Comunitária Menino Jesus, sediada na Rua 

Suíça, n° 62 – Bairro Esperança, Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais. 

4.3 - Caso o período de isolamento social ainda seja necessário por motivo do Covid-19 as aulas serão 

remotas enquanto necessário. 

4.4 - Para participar do Processo de admissão, serão adotados os seguintes critérios de preferência 

no preenchimento das vagas: 

4.4.1 - Inscrição pré-matrícula (formação de turmas); 

4.4.2 - Ordem cronológica de inscrição para famílias contribuintes; 

4.4.3 - Apresentação de toda documentação exigida;  

  



5. Da matricula 

O processo de matricula será efetivado pela ordem cronológica da pré-matrícula. Seguindo esta mesma 

ordem, serão convocados os pais e/ou responsáveis para a efetivação da matricula, apresentação da 

documentação exigida e pagamento à vista do valor da primeira parcela da anuidade ou parcelado no cartão 

em até 3x, conforme item 5.1. 

5.1 O valor das parcelas da anuidade será de R$350,00 para crianças atendidas em período integral 

(Maternais I e II, 1º e 2º Período), R$220,00 para crianças atendidas em contraturno (Maternais I e 

II) R$ 250,00 para crianças atendidas na pré-escola (1º e 2º Período) e R$ 200,00 para as crianças 

das turmas de NUCE, NUCE I e II.     

A primeira parcela da anuidade com vencimento no mês de janeiro, poderá ser dividida em até 3 

vezes no cartão de crédito (pela operadora do mesmo ou pelo banco). 

5.2 É obrigatório que as crianças estejam devidamente matriculadas no ensino regular, para os 

atendimentos das turmas de NUCE (Núcleo de Complementação Escolar). 

5.3 – A vaga na Creche Comunitária Menino Jesus não se constitui em direito adquirido do 

beneficiário, razão pela qual poderá, a qualquer tempo, ser suspensa ou alterada, mediante os seguintes 

critérios: 

I–indisciplina da criança; 

II–atraso superior a dois meses no pagamento do custeio parcial; 

III–não comparecimento dos pais e/ou responsáveis nas reuniões; 

IV–Informações falsas; 

V–Desobediência das normas do Regimento Interno da CCMJ. 

5.4 – Documentação obrigatória para Matricula, sempre em original para conferência, e cópia para 

arquivo na Instituição: 

5.4.1 – Formulário de matricula devidamente preenchido;  

5.4.2 – Documentação da criança: 2 foto 3x4 recente; Cartão de vacinação atualizado; RG – Carteira 

de Identidade ou Certidão de Nascimento. 

5.4.3 – Documentação dos pais e/ou responsáveis: RG – Carteira de Identidade válida em todo 

Território Nacional; CPF– Cadastro de Pessoas Físicas; Certidão de Casamento; nos casos de 

guarda/tutela/adoção, apresentação da declaração judicial (avaliação/orientação jurídica); 

comprovante de endereço e nome do responsável, atualizado, emitido em até 3 meses da data de 

publicação desse Edital, ou declaração de residência, efetuado de próprio punho com assinatura 

reconhecida em cartório. 

 

6. Do custeio mensal 

O valor do custeio mensal de responsabilidade dos pais e ou responsáveis é de R$ 350,00 (trezentos e 

cinqüenta reais) para atendimento integral (Maternais I e II, 1º e 2º Período), e R$220,00 (duzentos e 

vinte reais) para atendimento no contraturno (Maternais I e II) para atendimento do NUCE I e II o valor é 

de R$ 200,00 (duzentos reais) e Pré escola o valor do atendimento é de 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais). O pagamento se inicia no mês de janeiro/2021, efetivado no ato da inscrição, e as parcelas mensais 

com vencimento sempre até dia 10 do mês. 



6.1 – O não pagamento do custeio mensal e de acordo com o item 5.3 consequentemente provocará a 

perda da vaga, que será preenchida de acordo com a ordem de inscrição dos excedentes. 

6.2 – O pagamento da contribuição poderá ser feito nas seguintes modalidades: 

6.2.1 – A vista, em moeda nacional, diretamente na secretaria da instituição, mediante emissão de 

recibo de quitação da contribuição; 

6.2.2 – Boleto bancário nominal emitido em nome do pai e/ou responsável; 

6.2.3 – Via cartão de crédito ou débito. 

 

Para conhecimento público, o presente Edital, além da divulgação na Secretaria da CCMJ, estará 

disponível no site da ABMJ. https://www.abmj.org.br/ 

 

 

 

 

Ribeirão das Neves, 10 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 
 

 

 


