
  

 
 

CENTRO DE LÍNGUAS DE MARANGUAPE 
EDITAL Nº 05/2022 - SME 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A MATRÍCULA 

 
Os candidatos classificados dentro do número de vagas realizarão suas matrículas 

presencialmente, no período de 18/07 a 20/07/2022, na sede do Centro de Línguas de 

Maranguape, prédio da EMEF Estado do Rio Grande do Norte, situada na Rua Walter 

Lopes, 149 – Guabiraba – Maranguape-CE, das 15h00min às 19h00min.  

Documentação obrigatória para a realização da matrícula: 
 

• Cópia do documento de identificação (frente e verso do mesmo lado da folha de 

papel) – São considerados documentos de identificação válidos: a Carteira 

Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9,503/1997), a Carteira 

Profissional expedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, a cédula de 

identidade para estrangeiros emitida por autoridade brasileira ou a Carteira de 

Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, 

Polícias Militares, Ordens ou Conselhos. 

• Cópia do comprovante de residência. 

• Declaração de conclusão ou declaração da escola constando que o candidato 

está  regularmente matriculado no ano vigente. 

• Cópia do CPF. 

• 1 (uma) foto 3x4, recente, de frente. 

• Documento comprobatório de enquadramento nos requisitos 

necessários para o     curso de Libras (para quem assinalou alguma das opções): 

✓ Laudo assinado pelo médico atestando a deficiência auditiva. 
✓ Contracheque comprovando ser professor da rede de ensino municipal, 

estadual ou privada. 
✓ Laudo do aluno com deficiência. 
✓ Laudo do familiar com deficiência e documentação que comprove o vínculo. 
✓ Contracheque comprovando ser funcionário público da rede municipal ou 

estadual. 
✓ Contracheque comprovando ser funcionário de empresa privada de 

Maranguape. 

 
Obs.: 1. A matrícula do candidato menor de idade deverá ser realizada pelos pais 

ou pelo responsável legal. 

          2. As vagas dos candidatos classificados que não comparecerem para 

efetuar a matrícula, nos dias e no horário estabelecidos, serão ocupadas por candidatos 

classificáveis. 


