
COLÉGIO DE APLICAÇÃO PEDAGÓGICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE LONDRINA PROF. JOSÉ ALOISIO ARAGÃO – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
 
Considerando a Instrução Conjunta nº 001/2015- SEED/SUED-SUDE que 
orienta a matrícula nas Instituições de Ensino da Rede Estadual, em que a 
Direção da Escola, ouvido o Conselho Escolar, deve definir os critérios de 
prioridade para alocação de vagas ao 1º ano do Ensino Fundamental, o Diretor 
Geral do Colégio de Aplicação Pedagógica, no uso de suas atribuições legais, 
assim define os critérios, pela ordem: 1º - MAIOR IDADE; 2º - TER IRMÃOS 
MATRICULADOS NA ESCOLA EM QUALQUER ANO OU SÉRIE; 3º - 
PROXIMIDADE DO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS E/OU 
RESPONSÁVEIS; 4º- PROXIMIDADE DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DA 
CRIANÇA. EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DAS VAGAS AO 
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANO LETIVO 2016  
Art. 1º - O Diretor Geral do Colégio de Aplicação Pedagógica da UEL, no uso 
de suas atribuições legais, publica o Edital de classificação (ANEXO 1), e 
convoca os pais e/ou responsáveis das 22 crianças melhor classificadas para 
efetivarem a matrícula em hora, data e local conforme agendamento realizado 
pela Secretaria da unidade escolar e divulgado em site Institucional.  
Parágrafo Único – O não comparecimento ao agendamento a que se refere o 
caput implicará na perda da vaga. 
 Art. 2º - Para as vagas não preenchidas na primeira chamada serão 
convocados os classificados pela ordem até que não restem vagas 
remanescentes.  
§ 1º - As convocações a que se refere o caput ocorrerão até o dia 30/06/2016, 
data em que expira a validade do presente Edital.  
§ 2º - O preenchimento de vagas que surgirem após 30/06/2016 ocorrerá por 
demanda contínua, mediante procura na secretaria do Colégio, não existindo 
quaisquer cadastros ou listas de espera formais junto à unidade escolar.  
Art. 3º - Do resultado do presente Edital caberá recurso por escrito dirigido ao 
Diretor Geral do Colégio, protocolado na Secretaria do Colégio localizado no 
Campus Universitário, fundamentado e documentado, até o dia 25/02/2016 
(quinta - feira) às 18h00m.  
§ 1º - Os recursos serão analisados e respondidos até o dia 04/03/2016 às 
08h00m na Secretaria do Colégio localizado no Campus Universitário.  

 
 

Londrina, 23 de fevereiro de 2016. 
 Prof. Edmilson Lenardão 
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