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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

ERRATA 
 

Da Portaria SEDUC/ 77/2018 
 
Onde se lê: 
“Art. 5º. O preenchimento de vagas novas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino far-se-á através 

de pré-matrícula online, no site www.araruama.rj.gov.br, iniciando no dia 07 de janeiro de 2019 e finalizando 

em 25 de janeiro de 2019, respeitando-se o limite de capacidade de atendimento da escola, indicada no referido 

site, de acordo com o seguinte cronograma: 

 

I- de 07 a 10 de janeiro de 2019 - pré-matrícula online dos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

II- dias 07 a 11 de janeiro de 2019 - efetivação da matrícula - apresentação dos documentos na unidade 

escolar indicada na pré-matrícula para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação; 

III- de 14 a 20 de janeiro de 2019 - pré-matrícula on-line dos demais educandos; 

IV- de 21 a 25 de janeiro de 2019 - efetivação da matrícula - apresentação dos documentos na Unidade 

Escolar indicada na pré-matrícula on-line para os demais educandos.” 

 

 

Leia-se: 
“Art. 5º. O preenchimento de vagas novas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino far-se-á através 

de pré-matrícula online, no site www.araruama.rj.gov.br, iniciando no dia 10 de janeiro de 2019 e finalizando 

em 25 de janeiro de 2019, respeitando-se o limite de capacidade de atendimento da escola, indicada no referido 

site, de acordo com o seguinte cronograma: 

 

I- de 10 a 13 de janeiro de 2019 - pré-matrícula online dos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

II- dias 10,11 e 14 de janeiro de 2019 - efetivação da matrícula - apresentação dos documentos na unidade 

escolar indicada na pré-matrícula para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação; 

III- de 14 a 20 de janeiro de 2019 - pré-matrícula on-line dos demais educandos; 

IV- de 21 a 25 de janeiro de 2019 - efetivação da matrícula - apresentação dos documentos na Unidade 

Escolar indicada na pré-matrícula on-line para os demais educandos.” 

 

 
REGISTRA-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE 

 
 

Araruama, 02 de janeiro de 2019. 
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