
 

EDITAL N. 12/2017 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES – SCFV (contra turno escolar) 

 

  A entidade Encontro Fraterno Lins de Vasconcellos, neste ato, declara 
aberta as inscrições para o SCFV para crianças e adolescentes entre 06 a 17 
anos. 

  ESTARÁ EM FUNCIONAMENTO A COLONIA DE FÉRIAS no período 
de: 11/12/2017 A 31/01/2018. Neste período serão executadas atividades 
diferenciadas com as crianças e adolescentes, com brincadeiras, passeios, 
atividades lúdicas e recreativas, jogos cooperativos. Em todos os dias serão 
servidos lanches durante a permanência na Instituição.  

  Será concedido recesso para convivência familiar entre 25/12/2017 a 
05/01/2018. Neste período a presença em aula não será obrigatória, sendo a aula 
obrigatória retomada a partir de 08/01/2018 (segunda-feira). 

  Para quem tiver a frequência no período da Colônia de Férias terá sua 
vaga garantida para 2018. 

  As inscrições serão na entidade entre 01/12/2017 a 09/12/2017, horário 
8h às 11h (manhã) e 13h às 16h30 (tarde). No sábado o atendimento será das 8h às 
11h. 

  Segue abaixo os Requisitos para inscrição: 

1- Idade: 06 a 17 anos. 

2-Residir em um dos bairros que compõe do Território do CRAS Requião (ver 
abaixo). 

3- Apresentar o ORIGINAL e UMA CÓPIA dos documentos abaixo relacionados: 

Documentos 

1) Comprovante do CADÚNICO, emitido pelo CRAS e ENCAMINHAMENTO DO CRAS 
ASSINADO 

2) Certidão de Nascimento ou de Casamento do candidato. 

3) Carteira de Identidade (R.G.) – obrigatório apenas para maiores de 14 anos 

4) CPF – obrigatório apenas para maiores de 14 anos 

5) CTPS – Carteira de trabalho (páginas contendo o número, identificação pessoal e último 
contrato de trabalho) – apenas para maiores de 14 anos (documento opcional) 

5.1) Protocolo de solicitação da CTPS (Carteiro de Trabalho) no M.T.E. – para aqueles que 
são maiores de 14 anos e não possuem CTPS (documento opcional) 

6) Atestado de Vacinação (Emitido pelo Posto de saúde após verificação da carteirinha de 
vacina). 

7) 1 foto 3X4 atual. 

8) Documentos do Responsável - R.G. e CPF 

9) Comprovante de Residência atualizado. 

10) Declaração de matrícula de 2017 ou documento de conclusão do ensino médio. 

11) Boletim escolar de 2017. (O último entregue pelo Colégio). 

12) Autorização do uso de imagem (preenchido na inscrição). 

13) Código de Conduta (preenchido na inscrição). 



 

4- Quantidade de Vagas:  

 - 85 vagas para adolescentes/crianças com disponibilidade no período da manhã. 

-  85 vagas para adolescentes/crianças com disponibilidade no período da tarde. 

  A concessão de VALE TRANSPORTE ocorrerá conforme AVALIAÇÃO 
DO CRAS REQUIÃO (localizado na Rua Maria Paulina, 453, Guaiapó, Contato 
3901-6548 / 3901-6532), e deverá ser requisitado junto com o ENCAMINHAMENTO. 

  Durante todo o projeto, é obrigatória a presença dos responsáveis 
legais e/ou da família, quando solicitada pela Equipe da Entidade, para garantir o 
desenvolvimento dos adolescentes/crianças. Por isso, serão realizadas reuniões 
com os responsáveis, que deverão comparecer, quando solicitados. 

  Este programa tem como objetivo ocupar a crianças e o adolescente, 
mantendo-os longe das ruas (drogas, violência, etc.); funcionando como uma 
espécie de contra turno escolar.  

  A participação nas aulas ajuda a melhorar a autoestima, a timidez, a 
convivência com o próximo, e que consequentemente apresentam melhoras com a 
família (relacionamento com os pais e irmãos) e no caso dos adolescentes a partir 
de 14 anos tem a possibilidade de serem encaminhados para oportunidade de 
emprego referente os PROJETOS DE APRENDIZAGEM TÉCNICO-
PROFISSIONAL, no momento em que o adolescente estiver preparado e houver 
vagas disponíveis. 

  Somente serão aceitas inscrições após 09/12/2017 se não forem 
preenchidas as vagas. 

 

  Lista de bairros que compõe o território do CRAS Requião: 

Bom Jardim  Ibirapuera 

Conjunto Habitacional Itatiaia Jardim Atlanta 

Conjunto Habitacional Itatiaia Jardim Paulista I, II, III e IV 

Conjunto Habitacional Requião I, II, III e IV Moradia dos Ipês 

Conjunto Novo Paulista Zona 54 (Gleba Ribeirão Sarandi) 

Conjunto Residencial Guaiapó Zona Rural – Leste 

 

Maringá, 22 de NOVEMBRO de 2017 

 

 

_____________________________________ 

Encontro Fraterno Lins de Vasconcellos 


