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Joinville, 04 de julho de 2022.
 CONVOCAÇÃO PÚBLICA -  ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC

 
 
O Município de Joinville, através da Secretaria de Administração e Planejamento, considerando a procura dos munícipes por vagas para atendimento de

crianças na educação infantil, e tendo em vista a necessidade desta administração pública municipal em pactuar parcerias para suprir a demanda, CONVOCA as entidades sem
fins lucrativos, e/ou comunitária, e/ou confessional, e/ou filantrópica, localizadas no Município de Joinville, que executam atividades voltadas à educação infantil, para se
manifestarem quanto ao interesse em pactuar parcerias com esta administração pública municipal, para atendimento de crianças de 04 meses à  03 anos, 11 meses e 29 dias.

As entidades interessadas deverão preencher o formulário constante no link.https://forms.gle/6TcodgD9xyQ6RCUJ9, e enviar obrigatoriamente
até 30/09/2022.

 
 
1. DO QUADRO DE VAGAS - FILA DE ESPERA
1.1 As informações referente a fila de espera de vagas, foram apuradas em 30/06/2022 e tem como base o cadastro ativo das famílias que fizeram

a solicitação de uma vaga na educação infantil por meio do Sistema Eletrônico de Cadastro de Pré-matrícula da Educação Infantil disponível no site da Prefeitura Municipal
de Joinville.

1.2 As vagas poderão ser ofertadas em período integral ou parcial, conforme faixas etárias constantes na tabela abaixo:
 

FILA DE ESPERA - EDUCAÇÃO INFANTIL
TIPO DE ATENDIMENTO QUANTIDADE DE VAGAS
BERÇÁRIO I
(de quatro meses a um ano) 2.076

BERÇÁRIO II
(de um ano a dois anos) 2.890

MATERNAL I
(de dois anos a três anos) 2.182

MATERNAL II
(de três anos a quatro anos) 1.544

TOTAL 8.692

 
 
2. DO REPASSE ANUAL POR ATENDIMENTO 
2.1 O valor anual (12 meses) por atendimento, será conforme quadro a seguir:

VALOR DE REFERÊNCIA
PERÍODO TIPO DE ATENDIMENTO VALOR POR ATENDIMENTO ANUAL

PARCIAL BERÇÁRIO I
(de quatro meses a um ano) R$ 5.983,40

PARCIAL BERÇÁRIO II
(de um ano a dois anos) R$ 5.983,40

PARCIAL MATERNAL I
(de dois anos a três anos) R$ 5.784,10

PARCIAL MATERNAL II
(de três anos a quatro anos) R$ 5.784,10

INTEGRAL BERÇÁRIO I
(de quatro meses a um ano) R$ 10.771,95

INTEGRAL BERÇÁRIO II
(de um ano a dois anos) R$ 10.771,95

INTEGRAL MATERNAL I
(de dois anos a três anos) R$ 10.364,72

INTEGRAL MATERNAL II
(de três anos a quatro anos) R$ 10.364,72

 
2.2 O valor será reajustado após 12 (doze) meses, contados a partir da data de início da vigência pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
2.3 A renovação da parceria poderá ocorrer se acordado entre as partes.

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 As entidades que necessitarem de maiores informações poderão fazer contato com a Gerência Administrativa Financeira da Secretaria de Educação

através do telefone (47) 3431-3040 no horário das 8 h as 14 horas ou através do e-mail sed.uad.acn@joinville.sc.gov.br.
3.2 O preenchimento do formulário e o seu envio em resposta à presente CONVOCAÇÃO não gera direito à celebração da parceria.
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