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EDITAL Nº 07 /2021
A Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB estabelece as normas para ingresso no 1º Ano do Ensino
Fundamental no ano de 2022 pelo presente Edital.
1. DAS INFORMAÇÕES
Todas as informações referentes ao ingresso no 1º Ano do Ensino Fundamental estão explicitadas neste edital
que está disponível no site vestibulinho.fieb.edu.br.
A inscrição para o processo seletivo é eletrônica e deve ser feita através do site vestibulinho.fieb.edu.br. O
mesmo endereço eletrônico conterá todas as informações e atos relativos ao processo seletivo, com acesso à
Área do Candidato, que permite também o acompanhamento da inscrição.
Para esclarecer dúvidas, a Central de Atendimento ao Candidato – CAC atenderá através do e-mail:
vestibulinho@fieb.edu.br - Telefone (11) 2078-7815.
2. DO INGRESSO NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
O ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental ocorrerá mediante a realização de atividade de sondagem, que será
classificatória e com cunho diagnóstico realizada em dinâmica orientada.
3. DA ATIVIDADE DE SONDAGEM
Promoveremos um encontro presencial com pequenos grupos, de no máximo 15 candidatos, cumprindo todos os
protocolos de biossegurança. Todos os candidatos deverão usar máscara de proteção respiratória.
Nesse encontro, com duração de até 50 minutos, será realizada uma dinâmica orientada com proposta de
atividade de sondagem lúdica, com a utilização de desenhos, que terá cunho diagnóstico para que possam ser
observadas as seguintes habilidades: criatividade (2,0 pontos), autonomia (2,0 pontos), noção de quantidade (2,0
pontos), noção espacial (2,0 pontos), de letramento mínimo (1,0 ponto) e coordenação (1,0 ponto), compatíveis
com a faixa etária dos candidatos. Total da pontuação 10,0 pontos.
Para realizar a atividade o candidato dever trazer lápis preto e de cores variadas.
4. DA CLASSIFICAÇÃO
A classificação ocorrerá em ordem decrescente da pontuação obtida, de acordo com o que estabelece o item 3
deste Edital.
Caso ocorram situações de empate, será utilizado para priorizar o preenchimento das vagas, o seguinte critério:
- Data de nascimento do candidato, tendo preferência o candidato mais velho.

5. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADES

DATAS - HORÁRIOS - LOCAIS

Período de inscrição

A partir das 16h do dia 15/12/2021 às 16h do dia
21/12/2021 no site do Vestibulinho vestibulinho.fieb.edu.br

Período de interposição de recurso contra o
Edital

Protocolar no dia 16/12/2021, das 10h às 15h, na sede da
FIEB – Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP
06473-000

Prazo para pagamento da taxa de inscrição de
Até dia 21/12/2021 na rede bancária ou consulte o horário
R$ 50,00 (cinquenta reais) nos termos do item
do seu banco para pagamentos online
9 deste Edital.
Publicação da relação dos candidatos, local e
horários para realização da atividade de
sondagem

Dia 11/01/2022
site vestibulinho.fieb.edu.br

Realização da atividade de sondagem

A partir do dia 14/01/2022, conforme calendário com
horários e locais a serem divulgado no site
vestibulinho.fieb.edu.br no dia 11/01/2022.

Divulgação da 1ª lista dos candidatos
convocados para matrícula

Dia 21/01/2022, no site vestibulinho.fieb.edu.br

Período de matrícula

Dias 24 e 25/01/2022, das 08h às 17h, na Secretaria da
unidade escolar ITB Prof.ª Maria Theodora Pedreira de
Freitas – FIEB Unidade Alphaville

Divulgação de vagas remanescentes
(se houver)

Dia 26/01/2022 após às 16h no site
vestibulinho.fieb.edu.br

Divulgação da 2ª lista dos candidatos
convocados para matrícula (se houver)

Período de matrícula da 2ª lista

Dia 27/01/2022 após às 16h
Local: site vestibulinho.fieb.edu.br
Dias 28/01/2022, das 08h às 17h, na Secretaria da unidade
escolar ITB Prof.ª Maria Theodora Pedreira de Freitas –
FIEB Unidade Alphaville

6. DAS RESPONSABILIDADES
Os responsáveis legais pelos candidatos deverão apresentar-se na secretaria da escola com a documentação
completa para efetivação da matrícula dentro do prazo estipulado no cronograma
É de inteira responsabilidade do representante legal manter-se informado sobre a convocação de candidatos
classificados no processo seletivo e cumprir os prazos e procedimentos para matrícula. O não comparecimento ao

local indicado, nas datas e horários previstos, significará a desistência do candidato, tornando a vaga disponível
como remanescente.
7. DO NÚMERO DE VAGAS
Instituto Técnico de Barueri - ITB Prof.ª Maria Theodora Pedreira de Freitas
FIEB Unidade Alphaville
ANO

TURNO

TOTAL DE VAGAS

1º ano do EF

Tarde

40

8. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
O preenchimento das vagas ocorrerá com os candidatos que forem convocados para matrícula no site
vestibulinho.fieb.edu.br, em data estabelecida no cronograma.

9. DA INSCRIÇÃO
O responsável pelo candidato deverá inscrevê-lo para o processo seletivo através do site vestibulinho.fieb.edu.br,
a partir das 16h do dia 15/12/2021, até às 16h do dia 21/12/2021.
São pré-requisitos para inscrição:
• Ter RG (atualizado) e CPF próprios;
• Ser comprovadamente morador de Barueri;
• Ter 06 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.
Obs.: Os candidatos que vierem a completar 06 (seis) anos após a data base de 31/03/2022 e até 30/06/2022 e que
cursaram comprovadamente por dois anos pré-escolas autorizadas, poderão participar do processo, em respeito
ao princípio da continuidade (Deliberação CME Nº 02/2018 - Aprovada em 12/09/2018).
Etapas do processo de inscrição:
1ª ETAPA – Preenchimento da inscrição eletrônica.
2ª ETAPA – Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00.
Após realizar o pagamento da taxa de inscrição na rede bancária o responsável deverá acompanhar a validação do
pagamento na área do candidato. Guarde com cuidado o comprovante de pagamento do boleto, pois ele poderá
ser solicitado no dia da atividade de sondagem.

10. DAS INSTRUÇÕES PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição será no valor de R$50,00 (cinquenta reais) e deverá ser paga em qualquer agência bancária,
casa lotérica, caixas eletrônicos ou pelo Internet Banking mediante a apresentação do boleto. A inscrição só é
efetivada após constar no sistema o pagamento da taxa. A data limite para o pagamento da referida taxa é
21/12/2021.
A taxa de inscrição só terá validade para este processo realizado no ano de 2021, não poderá ser transferida para
outro candidato e não será devolvida em hipótese alguma. A receita gerada pelas inscrições será transferida ao
Fundo de Desenvolvimento da FIEB.
É de inteira responsabilidade dos responsáveis acompanhar o status da inscrição através da Área do Candidato.
11. DO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Não há cotas para portadores de necessidades especiais e se houver necessidade de atendimento individualizado
para a realização da atividade de sondagem deverá ser feito contato com a Instituição durante o período de
inscrição.
12. DA MATRÍCULA
O responsável legal do candidato que for convocado deverá comparecer à secretaria da escola para efetivar a
matrícula, sendo que o não cumprimento do prazo para matrícula implicará na perda da vaga.
Os documentos para matrícula deverão estar de acordo com o que consta neste edital.
NÃO SERÃO ACEITAS MATRÍCULAS APÓS O PRAZO ESTIPULADO NO CRONOGRAMA E SEM QUE TODOS OS
DOCUMENTOS EXIGIDOS SEJAM ENTREGUES.

13. DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA MATRÍCULA
01 foto 3x4 recente;
Cópia do RG (atualizado)
Cópia do CPF
Cópia da certidão de nascimento
Cópia do comprovante de residência de Barueri recente, em nome dos pais ou responsáveis contendo: nome de
rua, bairro, cidade e CEP
• Cópia da Carteira de Vacinação;
• Cópia do Cartão do SUS;
• Cópia do RG e CPF dos responsáveis (pai, mãe ou responsável legal).
•
•
•
•
•

Obs.: Ao entregar o comprovante de endereço no ato da matrícula os responsáveis legais pelos candidatos
deverão preencher declaração de próprio punho atestando a veracidade da documentação apresentada e de sua
situação de munícipe.

14. DA CÓPIA DO EDITAL
É imprescindível que o responsável pelo candidato faça a leitura atenta do presente Edital. Caso queira cópia dele,
poderá solicitá-la na unidade escolar arcando com o ônus da reprodução.
15. DO INÍCIO DAS AULAS
O início das aulas está previsto para o dia 09/02/2022, porém os responsáveis deverão aguardar confirmação
através do site da FIEB (www.fieb.edu.br).
A FIEB NÃO FORNECE LIVROS DIDÁTICOS, TRANSPORTE, UNIFORME E MATERIAIS DE CONSUMO. SERÁ DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO INDICADO PELA EQUIPE
PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO.

Barueri, 15 de dezembro de 2021.

LUIZ ANTONIO RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

