MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

e-SIC
CG - Controladoria Municipal
#2018.1203.1927.7511
DETALHAMENTO
Registrado em:
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Pedido prorrogado?

NÃO

Reclamação registrada?

NÃO

Pedido de informação arquivado?

NÃO

Prazo de atendimento:

21/03/2019

Órgão superior hierárquico:

PMI - Prefeitura de Iúna

Situação:

Arquivado excepcionalmente

Status:

Pedido registrado

HISTÓRICO
DATA

DESCRIÇÃO

DETALHE

21/03/2019

O pedido no e-SIC foi arquivado automaticamente
Arquivamento automático por cumprimento do ciclo de vida do pedido de acesso a informação

17/12/2018

Resposta publicada no e-SIC.

INFORMAÇÕES SOBRE REMATRÍCULA

17/12/2018

O pedido foi categorizado

Nova categoria: Dados de acesso à informação

03/12/2018

Pedido de informação registrado

Rematrícula

Resumo
Rematrícula
SOLICITAÇÃO

Boa noite, gostaria de reeber informação de como ficará divisão do 4ano do ensino fundamental (9anos), e quando e
onde seram feitas as rematrícula.

Data da RESPOSTA: 17/12/2018 as 13:26

Boa tarde Kamyla,

Em atendimento a sua solicitação de informação, enviamos OF/CGM/250/2018, à Secretaria de Educação.
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Em resposta, com ME.ADM.SME.440/2018, nos informaram que o ano letivo de 2019, as turmas de 4º ano serão
ofertadas as vagas na EMEF Deolinda Amorim de Oliveira. Que prédio da Escola Deolinda estará em reforma, por esse
motivo, os alunos serão remanejados para um imóvel próximo ao Posto de Saúde do Bairro Guanabara.

As rematrículas para o 4º ano foram realizadas no período de 12/11/18 a 14/11/18. A matrícula, será de 02/01/19 a
11/01/19.

Para maiores informações poderá procurar a Secretaria Municipal de Educação das 7h às 17h.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos e informações necessárias.
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