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SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTÃO COMPARTILHADA
ATO DA SUBSECRETÁRIA

(*) PORTARIA "N" FP/SUBGGC Nº 05, DE 21 DE JUNHO DE 2022.
 

Dispõe sobre o cronograma de sorteio eletrônico para ingresso nas turmas do Berçário, 
Maternal I,Maternal II e Pré-Escola I, referente ao ano letivo de 2023, da Creche 
Institucional Dr. Paulo Niemeyer - FP/SUBGGC/CIPN.

 
A SUBSECRETÁRIA DE GENTE E GESTÃO COMPARTILHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor, e
 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria "N" FP/SUBGGC Nº 04, de 30 de maio de 2022 que Dispõe 
sobre regras de inscrição para o sorteio eletrônico para a turma do Berçário, Maternal I, Maternal II e 
Pré-Escola I para o ano letivo de 2023, da Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer,
 
RESOLVE:
Art. 1º Divulgar o calendário para inscrições e sorteio eletrônico de vagas para ingresso no ano letivo 
de 2023 na Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer. I. 11/07/2022 à 29/07/2022: Período de 
inscrições a serem realizadas exclusivamente por endereço eletrônico, na forma do anexo único:
 
a. Inscrições dos irmãos de crianças já matriculadas regularmente na Creche Institucional Dr. Paulo 
Niemeyer no ano de 2022;
b. Inscrições das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 
habilidades/superdotação;
c. Inscrições das crianças cujo responsável seja servidor público municipal e faça jus ao Previ-
Creche de acordo com a Portaria Previ- Rio nº 1039, de 11 de março de 2022;
d. Inscrições das crianças cujo responsável seja servidor público municipal efetivo, segurado do 
FUNPREVI.
 
II. 15/08/2022: Divulgação, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, da relação dos inscritos 
no sorteio eletrônico e irmãos de crianças já matriculadas regularmente na Creche Institucional Dr. 
Paulo Niemeyer no ano de 2022.
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 
III. 16/08/2022 à 19/08/2022: Entrega de laudo médico comprovando deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento ou altas habilidades/ superdotação, na Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer, 
no horário de 10h às 16h.
 
IV. 22/08/2022 à 23/09/2022: Período de validação dos dados pela comissão de Servidores da 
Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada conforme Portaria "P" FP/SUBGGC Nº 41, de 30 de 
maio de 2022.
 
V. 30/09/2022: Divulgação, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, da relação dos inscritos 
aptos a participar do sorteio eletrônico e quadro das vagas livres após subtração das vagas 
destinadas aos irmãos de crianças já matriculadas regularmente na Creche Institucional Dr. Paulo 
Niemeyer no ano de 2022.
 
VI. 14/10/2022: Data de realização dos sorteios, na Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer às 11h, 
na presença de auditores da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, Comissão de 
Servidores da Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada conforme Portaria "P" FP/SUBGGC 
Nº 41/2022 e representantes da comunidade escolar:
 



VII. 27/10/2022: Divulgação, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, do resultado do sorteio 
eletrônico com os contemplados para as vagas e a lista de espera.
 
VIII. 07/11 à 30/11/2022: Realização da matrícula dos contemplados no sorteio na Creche 
Institucional Dr. Paulo Niemeyer, no horário de 9h às 16h, mediante apresentação dos documentos 
listados na Portaria "N" FP/SUBGGC Nº 04, de 30 de maio de 2022.
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA  "N" FP/SUBGGC Nº 05/2022

 
 

 
TURMA

TIPO ENDEREÇO ELETRÔNICO

BERÇÁRIO
Data de 
nascimento:
1/4/2021 a 
31/3/2022
 

Servidor que faça 
jus ao Previ-creche

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/363

Servidor Público 
segurado do 
FUNPREVI

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/367

Crianças com 
Deficiência

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/368

Irmãos de crianças 
já matriculadas

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/369

     

 
MATERNAL 
I
Data de 
nascimento:
1/4/2020 a 
31/3/2021
 

Servidor que faça 
jus ao Previ-creche

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/370 

Servidor Público 
segurado do 
FUNPREVI

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/364

Crianças com 
Deficiência

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/371 Irmãos de crianças 

já matriculadas
http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/372 

     

 
MATERNAL 
II
Data de 
nascimento:
1/4/2019 a 
31/03/2020
 

Servidor que faça 
jus ao Previ-creche

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/373 

Servidor Público 
segurado do 
FUNPREVI

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/374 

Crianças com 
Deficiência

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/365 Irmãos de crianças 

já matriculadas
http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/375 

     

 
PRÉ-
ESCOLA I
Data de 
nascimento:
1/4/2018 a 
31/03/2019
 

Servidor que faça 
jus ao Previ-creche

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/376 

Servidor Público 
segurado do 
FUNPREVI

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/377 

Crianças com 
Deficiência

http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/378 Irmãos de crianças 

já matriculadas
http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-
sorteio/inscricao/366 

(*) republicado por ter saído com omissão do Anexo no DO Rio de 22/06/2022 pag. 9


