
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

INSCRIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CADASTRO DO TRANSPORTE DA FACULDADE 
 

Data: 14/01/2021 a 20/01/2021  

Horário: 8h às 13h 

Local: Rua João Vago – 137 – Centro (Secretaria Municipal de Educação - 

Antiga Creche) 
 

* DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ALUNOS QUE INGRESSARÃO NA 

FACULDADE EM 2021: 
 

I - Xerox do comprovante de residência (atual) – Para quem paga aluguel ou não possui 

comprovante de residência em seu nome, o proprietário da casa deverá preencher a “Declaração de 

Residência”, apresentar o comprovante de residência do mesmo. (a declaração de Residência para 

preencher pode ser retirada no site); 

II - 01 Foto 3x4 (recente); 

III - Xerox CPF; 

IV - Xerox RG; 

V - Xerox do comprovante da matricula ou Cópia do Contrato (DECLARAÇÃO e ou documento 

emitido pela instituição de ensino – NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS BANCÁRIOS). 

 

* DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ALUNOS QUE JÁ POSSUEM CADASTRO 

NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
 

I - Xerox do comprovante de residência (caso o aluno tenha mudado de endereço depois do 

cadastro) – Para quem paga aluguel ou não possui comprovante de residência em seu nome, o 

proprietário da casa deverá preencher a “Declaração de Residência”, apresentar o comprovante de 

residência do mesmo. (a declaração de Residência para preencher pode ser retirada no site); 

II - Xerox do comprovante da matricula ou Cópia do Contrato referente ao período de 2021/1 

(DECLARAÇÃO e ou documento emitido pela instituição de ensino – NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS 

BANCÁRIOS). 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

• O aluno que não comparecer a SME no período estipulado poderá perder o direito de 

transporte caso não haja vagas remanescentes; 

• A renovação e ou cadastro novo só poderá ser realizada pelo próprio aluno e/ou pai ou 

responsável caso o mesmo seja menor de idade; 

• A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACIMA CITADOS IMPEDIRÁ O CADASTRO; 

• AS VAGAS SERÃO PREENCHIDAS POR ORDEM DE CHEGADA E SERÃO LIMITADAS. 


