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EDITAL N.º 859, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
PARA O PROJETO VERÃO 2023. 

 

   O Prefeito de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o Memorando n.º 20.177/2022 desta Prefeitura, torna público, em 
cumprimento do Artigo 5º, Incisos I e II, da Lei Federal n.º 9.394, de 20 de 
dezembro de 1966, para conhecimento de pais e comunidade, conforme abaixo: 

 

1. O Projeto Verão iniciará no dia 02 de janeiro de 2023 e encerrará em 10 de 
fevereiro de 2023; 

2. O Projeto Verão é destinado as crianças com idade entre seis meses e 04 
anos, 11 meses e 29 dias; 

3. As inscrições para o Projeto Verão serão do dia 16 de novembro de 2022 
a 30 de novembro de 2022; 

4. As inscrições devem ser realizadas no site da Prefeitura Muncipal de 
Capão da Canoa, clicando na opção PROTOCOLOS, insere a identificação 
(e-mail e senha) e seleciona o assunto/opção: Lista de Espera Educação 
Infantil – Projeto Verão 2023, preenche as informações do cadastro, 
conforme item 6 abaixo, ou entra no link de acesso: 
https://capaodacanoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5 e realiza o 
mesmo procedimento que segue. 

5. No ato da inscrição, o requerente deverá utilizar um e-mail pessoal para  
preenchimento dos dados no formulário, bem como, deverá anexar a 
documentação que segue: 

5.1 Caso,  o requerente não possua o cadastro no sistema 1Doc , deverá 
realizar cadastro; 

5.2 A inscrição poderá ser realizada também presencialmente no SETOR 
DE PROTOCOLO da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa: 

a) Apresentar a Certidão de Nascimento e/ou Carteira de Identidade e CPF da 
criança (Obrigatório); 

b) Comprovar que a família é beneficiária do Programa Bolsa Família, se 
possível ou estar inscrita no Cadúnico – Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal. Apenas, no caso de ser beneficiária do BF 
ou estar inscrita no Cadúnico, anexar documentação; 

c) Comprovar Vínculo Empregatício (Obrigatório);  

d) Comprovar residência no município com conta de água ou luz (Obrigatório), 
anexar documentação; (Se for o caso apresentar declaração autenticada em 
cartório) 
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e) Cartão SUS emitido pelo Município de Capão da Canoa. 

 

6. Preenchido todos os pré-requisitos será disponibilizado a vaga em 
conformidade com a ordem cronológica de abertura do protocolo de 
inscrição e o zoneamento de residência da criança, caso não seja possível a 
vaga será disponibilizada para a escola mais próxima da sua residência; 

7. Após 5 faltas alternadas não justificadas por atestados médicos a criança 
perderá a vaga; 

8. Após 3 faltas consecutivas não justificadas por atestado médico a criança 
perderá a vaga. 

 

 
AMAURI MAGNUS GERMANO, 

Prefeito Municipal. 


