PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Responsável:
Humberto Afonso da Silva
Endereço:
Rua Arthur Bernardes, 1826.
Telefone:
E-mail:
semedband@hotmail.com
educacao@bandeirantesms.com.br
Horários de atendimento:
07:00 às 11:00 / 13:00 às 17:00
Serviços
Autorização para transporte escolar.
Encaminhamentos para matrícula nas escolas.
Cadastro reserva de professores para o ano letivo.
Certificado de formações continuada.
Comprovante de escolaridade das salas rurais (inativas).
Público do Serviço:
Estudantes.
Pais/responsáveis alunos.
Professores.
Ex-alunos.
Setor responsável:
Núcleo de Educação.
Recepção da Secretaria de Educação.
Canais de Acesso:
E-mail.
Presencialmente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Autorização para transporte escolar
Os pais ou responsáveis procuram a secretaria para fazer o cadastro e assinar a
autorização de uso do transporte escolar rural e universitário.
Encaminhamentos de vagas para matrícula nas escolas
Quando existe a procura em relação a matricula a secretaria encaminha o pai para a
escola que possui a vaga para matricula.
Cadastro reserva de professores para o ano letivo
No início do ano a secretaria organiza o cadastro reserva dos professores para
atuarem nas unidades escolares, quando existe a necessidade de substituir o
professor efetivo afastado por atestado ou cargos de direção escolar.
Certificado de formações continuada
Ao final do ano letivo a secretaria disponibiliza a certificação aos profissionais que
realizaram os cursos oferecidos pelo núcleo de formação continuada.
Comprovante de escolaridade das salas rurais (inativas)
Quando o ex aluno precisa de um comprovante de escolaridade e realizou seus
estudos em uma das escolas rurais (inativas), a secretaria fornece em um prazo de 7
dias.
Prioridade de atendimento
Por ordem de chegada.
Previsão de tempo de espera para atendimento
Em média 10minutos.
Principais etapas para obtenção do serviço
Documentação em geral
Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
07 dias para entrega de declarações.
No mesmo dia para autorização de transporte.
Cobrança de taxas
Não há taxas para emissão.
Formas de prestação do serviço
O serviço pode ser solicitado presencial.
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