1. Até quando podemos fazer as inscrições da pré-matrícula online 2022?
As inscrições da pré-matrícula online para o ano letivo de 2022 podem ser realizadas até o dia 10 de
dezembro de 2021.

2. Como saber o endereço das escolas?
No Menu Principal, clique em "Lista de Escolas", em seguida preencha o nome da escola e/ou bairro. Dessa
forma, poderá verificar o endereço completo das Escolas da Rede Municipal de Nilopólis.

3. Posso fazer a inscrição mais de uma vez?
Não. O Sistema não permite mais de uma inscrição com o mesmo CPF. O campo de CPF é obrigatório!

4. Posso Editar os dados já preenchidos?
Não. Por isso, é necessário ter muita atenção durante o preenchimento dos dados antes de concluir a
inscrição. Caso, queira Cancelar a inscrição, vá ao Menu principal e clique em "Cancelar Inscrição ".

5. Como faço para consultar a minha inscrição?
Clique em "Consulte sua Inscrição" no Menu Principal.

6. Como é feita a inscrição dos Candidatos com Necessidades Especiais?
Ao clicar em "Faça sua Inscrição” e iniciar o preenchimento dos dados, o candidato deverá marcar o campo
que informa se o candidato tem alguma necessidade especial e, em seguida, informar o CID que
corresponde a deficiência. Porém, o candidato receberá uma mensagem informando que a Secretaria de
Educação entrará em contato para agendar uma entrevista onde deverão ser apresentados os documentos
do candidato, inclusive o laudo médico. A Equipe irá encaminhar para a Unidade que melhor atende de
acordo com a disponibilidade da Rede.

7. Quantas escolas podemos escolher?
Cada candidato poderá escolher até três opções de escolas que estarão disponíveis de acordo com a Etapa
de Ensino, Ano de Escolaridade e disponibilidade de vaga.

8. Quando será o resultado final?
O Resultado final da pré-matrícula 2022 será no dia 21 de dezembro de 2021 no mesmo endereço
eletrônico.

9. Quando será a matrícula dos candidatos classificados?
Após o resultado da classificação (21/12/2021), o candidato já saberá a Unidade Escolar que foi
direcionado. E somente no período entre 04/01/2022 a 14/01/2022 o candidato poderá comparecer à
Unidade com os documentos necessários para efetivar a matrícula juntamente com o responsável.
Caso não compareça no período determinado, o candidato perderá a vaga disponibilizada de acordo com a
Classificação.

