
 
MUNICÍPIO DE PIÚMA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO PREFEITO 

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18  - 3º andar - B. Acaiaca -  Piúma (ES) - CEP 29.285-000 
e-mail: gabinete@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5243 - site: www.piuma.es.gov.br 

 

~ 1 ~ 
 

CADASTRAMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS QUE DEPENDEM DE 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2021. 

 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 - A Prefeitura Municipal de Piúma, no uso de suas atribuições, torna público o 
cadastramento dos estudantes universitários e de cursos técnicos que dependem de 
transporte para os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Vila Velha e Vitória, 
com objetivo de quantificar a demanda e sua adequação à Lei Orçamentária Municipal. 

 

2. DOS CURSOS CONTEMPLADOS: 

2.1 – Deverão fazer o cadastro os estudantes que cursam: 

a) Graduação nível superior, presencial, em universidades ou instituições de ensino superior 
credenciadas. 

b) Curso técnico profissionalizante em instituição credenciada e curso autorizado. 

 

3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO: 

3.1 - Para realizar o cadastro, o estudante deverá apresentar: 

a) Ficha de cadastro disponível no Anexo I desta chamada preenchida e assinada; 

b) Cópia da Carteira de Identidade e CPF ou Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (prazo 
válido); 

c) Cópia do Comprovante de residência no município de Piúma, atualizado até os últimos três 
meses em nome do estudante ou do responsável legal. 

d) Comprovante de matrícula referente ao 1º Semestre de 2021 (podendo ser boleto de 
pagamento do ano de 2021); 

e) Comprovante de frequência no ano anterior, quando não iniciante; 

f) Calendário escolar; 

g) Cópia do Título de Eleitor. 



 
MUNICÍPIO DE PIÚMA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO PREFEITO 

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18  - 3º andar - B. Acaiaca -  Piúma (ES) - CEP 29.285-000 
e-mail: gabinete@piuma.es.gov.br - Tel. (28) 3520-5243 - site: www.piuma.es.gov.br 

 

~ 2 ~ 
 

3.2 - A prefeitura poderá diligenciar para verificar a comprovação da veracidade dos dados 
apresentados pelo cadastrado. 

3.3 - Sendo estudante MENOR DE IDADE, deverá apresentar a mesma documentação 
acrescida de Cópia da Carteira de Identidade e CPF ou Cópia da Carteira Nacional de 
Habilitação (prazo válido) dos pais ou de seu representante legal, bem como Cópia do Título 
de eleitor. 

3.4 - A entrega dos documentos é de responsabilidade exclusiva do estudante ou de seu 
responsável, se menor de idade. 

Parágrafo único: O cadastro não implica no oferecimento do benefício. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

4.1 – Todos os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, com 
sede na Avenida Isaias Scherrer, n.º 45, Centro, em envelope lacrado e identificado com o nome 
completo do aluno, telefone e endereço. 

4.2 - Esta chamada entrará em vigor na data de sua publicação, ficando aberto pelo período 
23/02/2021 até às 18 h do dia 26/02/2021 para o recebimento dos documentos. 

 

Piúma/ES, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 


