
Manual de Inscrições

O Centro Municipal de Línguas de Bayeux tem como missão a promoção do ensino
de idiomas de forma facilitada, visando fortalecer e desenvolver responsabilidades de
natureza social, profissional e cultural. Para tal, são ofertados cursos totalmente gratuitos, que
têm a duração de três anos, divididos em seis semestres. As aulas são semanais, presenciais
e concentradas em um dia da semana. As aulas estão previstas para iniciar no dia 23 de
agosto de 2022.

Para o semestre 2022.2, será realizada uma pré-inscrição online no website da
Secretaria de Municipal de Educação de Bayeux, sme.bayeux.pb.gov.br, a partir do dia
01.08.2022 (segunda-feira), às 13h, que seguirá até o dia 05.08.2022, às 17h, ou até as
vagas abaixo serem preenchidas e uma lista de espera ser formada.

VAGAS DE INGLÊS - ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE  BAYEUX

(DO 6º ANO AO 9ª ANO)

INGLÊS I - MANHÃ - DAS 8H ATÉ 11H30

30 vagas – sábado

INGLÊS I - TARDE - DAS 13h30 até 17h

30 vagas - terça 30 vagas - quarta 30 vagas - quinta 30 vagas - sábado

VAGAS DE INGLÊS - SOCIEDADE EM GERAL

(ENSINO MÉDIO - CURSANDO OU CONCLUÍDO)

INGLÊS I - NOITE - DAS 18h até 21h

30 vagas - terça 30 vagas - quarta 30 vagas - quinta

http://www.sme.bayeux.pb.gov.br


VAGAS DE ESPANHOL - ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE  BAYEUX

(DO 6º ANO AO 9ª ANO)

ESPANHOL I - MANHÃ - DAS 8h até 11h30

30 vagas - sábado

ESPANHOL I - TARDE - DAS 13h30 até 17h

30 vagas - sábado

VAGAS DE ESPANHOL - SOCIEDADE EM GERAL

(ENSINO MÉDIO - CURSANDO OU CONCLUÍDO)

ESPANHOL I - NOITE - DAS 18h até 21h

30 vagas - terça 30 vagas - quinta

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

● A efetivação da matrícula somente poderá ser realizada por um responsável pelo
estudante menor de idade pré-inscrito e que tenha ficado dentro das vagas
inicialmente disponibilizadas.

● O responsável pelo estudante pré-inscrito, que não comparecer no período estipulado
para a efetivação da matrícula com a documentação do estudante, não poderá efetivar a
matrícula em outro momento, ficando a vaga do pré-inscrito para a próxima pessoa
da lista de espera.

● O responsável pelo estudante pré-inscrito deve comparecer e apresentar a
documentação entre os dias 08 e 11 de agosto de 2022, das 8h até 17h, na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Ruy Carneiro, localizada na Rua Balbino de
Mendonça - São Bento, Bayeux - PB, 58305-310, local da sede do Centro Municipal de
Línguas de Bayeux.



DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS

DOCUMENTAÇÃO DO(A) ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE BAYEUX

1) Cópia do RG do  estudante e do responsável
2) Cópia do comprovante de residência.
3) Declaração escolar da escola municipal em Bayeux.

Obs: o(a) responsável pelo estudante DEVE comparecer no local da efetivação da
matrícula.

DOCUMENTAÇÃO DO(A) ESTUDANTE DA SOCIEDADE EM GERAL CURSANDO OU
QUE CURSOU O ENSINO MÉDIO

1) Cópia do RG do estudante e do seu responsável, se menor de idade.
2) Cópia do comprovante de residência.
3) Declaração escolar ou diploma de ensino médio, de ensino técnico ou de ensino
superior.

Obs: o(a) responsável pelo estudante DEVE comparecer no local da matrícula, se o
estudante for menor de 18 anos.

OBS: As vagas são limitadas e neste primeiro semestre o candidato somente poderá

cursar um curso por vez. Depois de atingido o número disponibilizado de vagas, será

formada uma LISTA DE ESPERA, que não é o mesmo que uma matrícula, nem garante

acesso aos cursos de forma imediata, somente no caso de surgimento de novas vagas.


