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                13.8 

 Informamos que o município de Nova Santa Bárbara - PR, não possui listas de espera por 

vagas nas Escolas Municipais, e por não possuir listas de espera, não fica disponível o número de 

vagas existentes e ocupadas. Hoje não temos essa demanda de vagas por termos em 

funcionamento 02 (duas) Escolas de Ensino Fundamental I com Ensino em Tempo Integral do 1º 

ao 5º anos e EJA Ensino de Jovens e Adultos, e sempre quando aparece a procura por vaga, 

sempre existe a vaga em uma das duas escolas. 

Ressaltamos também que no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil Noêmia 

Bittencourt Carneiro) no momento não existe lista de espera, e por conta de não existir demanda 

em espera, não fica disponível o número de vagas existentes e ocupadas. 

 

 

 

13.9 

         O Conselho Municipal de Educação é composto por 13 (treze) membros, sendo 9 (nove) 
efetivos e 4 (quatro) suplentes, membros estes compostos por Secretário Municipal de Educação, 
representantes do Poder Público Municipal, representantes dos professores e diretores da rede 
Municipal de Educação, representantes de pais de alunos da rede Municipal de Educação, 
representantes dos servidores das escolas públicas da rede Municipal de Educação. Esse 
Conselho Municipal de Educação terá um mandato de 3 anos, sendo permitida a recondução dos 
mesmos. As reuniões, quando necessárias, acontecem na sede da Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Cultura no endereço Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, Telefone (043) 
3266-1033 – Email:dep_educa@nsb.pr.gov.br registradas em atas que são arquivadas nos 
arquivos da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e publicadas no Diário Oficial da 
Prefeitura de Nova Santa Bárbara, e quando solicitadas são disponibilizadas pela secretaria acima 
denominada. 

 

 


