
 

 

EDITAL No. 01/2015 
 

Dispõe sobre: “Abre Inscrições para o Transporte Gratuito 
Intermunicipal para Estudantes que farão seus estud os em 
Instituições de Ensino Superior e Tecnológico no mu nicípio de 
Presidente Prudente-SP”. 

 
 
MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, Prefeito Municipal de Regente 

Feijó-SP, no uso de suas atribuições legais:  
 
TORNA PÚBLICA: 

 
Artigo 1º - A realização de inscrições para os estu dantes 
regularmente matriculados em cursos técnicos, tecnó logos, 
preparatórios de vestibulares e graduações, que des ejam 
utilizar o transporte intermunicipal gratuito para 
Instituições de Ensino Técnico, Pré-Vestibular, Sup erior e 
Tecnológico no Município de Presidente Prudente-SP.  

 
Artigo 2º - A inscrição deverá ser efetuada na Bibl ioteca 
Municipal de Regente Feijó, de 21 a 23 de janeiro, das 08h00 
às 11h00 e das 13h00 às 16h00. 
 
Artigo 3º - Os estudantes interessados deverão comp arecer ao 
local munido dos seguintes documentos: 
-  Cópia do RG; 
-  Copia do comprovante de endereço; 
-  Cópia do comprovante de matrícula ou reserva de vagas para 
ao ano de 2015; 
- Quando menor de 18 anos o candidato deverá aprese ntar uma 
autorização dos pais/responsáveis, autorizando o me smo(a) a 
utilizar o transporte intermunicipal, se responsabi lizando 
pelo mesmo, sendo esta, reconhecida firma em cartór io. 
 
Artigo 4º - A quantidade de vagas será limitada, de  acordo 
com a disponibilidade da frota de veículos municipa l colocada 
à disposição para o referido transporte, de acordo com as 
rotas para as Instituições de Ensino descritas a se guir: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Período Matutino:  

ROTA 1 - UNOESTE Campus I , UNOESTE Campus II e UNE SP. 
ROTA 2- UNIESP, FATEC E TOLEDO 
ROTA 3 – ETEC – Rod. Raposo Tavares 
 
Período Noturno:  

ROTA 4 - UNIESP 
ROTA 5 – UNIESP e CURSINHO IDEAL (Morumbi) 
ROTA 6- UNOESTE CAMPUS I 
ROTA 7- UNOESTE CAMPUS I E CAMPUS II 
ROTA 8- UNOESTE CAMPUS II 
ROTA 9 – UNESP/SENAI E SENAC - Pólo Av. Manoel Goul art 
ROTA 10- CRIARTE (Cursos Técnicos), FATEC E TOLEDO.  
ROTA 11 – ETEC – Rod. Raposo Tavares 
 
§ 1ª- Cada rota tem um único ponto de parada em cad a 
Instituição. 
§ 2º- Estudantes de cursos pré-vestibulares que não  constem 
na rota, poderão fazer uso do transporte desde que utilizem 
uma das paradas da rota mais adequada. 
 
Artigo 5° -A classificação será realizada mediante a ordem 
das inscrições. 
 
Artigo 6º. Os alunos inscritos e não classificados deverão 
aguardar desistências durante o ano letivo. 
 
Artigo 7º. Não haverá novo período de inscrições ap ós o prazo 
determinado neste edital. 
 
Artigo 8º. Os estudantes classificados deverão resp eitar os 
critérios de utilização do transporte abaixo relaci onados: 

1)  Utilizar o transporte intermunicipal em, pelo menos , 75% dos 
dias do mês; 

2)  Entregar atestados médicos que justificam as ausênc ias, em 
caso de problemas de doença; 

3)  Comunicar o motorista quando não for usar o transpo rte; 
4)  Estar no ponto estabelecido no horário adequado, ta nto na ida 

quanto na volta; 
5)  Zelar pelo patrimônio público que faz uso; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6)  Utilizar aparelhos que emitam som exclusivamente co m fone de 
ouvido; 
§ 1º- Outros critérios poderão ser acrescentados du rante o 
ano, se necessário. 
§ 2º- O estudante que desrespeitar estes critérios poderá ser 
desligado do transporte intermunicipal, após consta tação e 
análise do caso por comissão especial, dando ao int eressado, 
oportunidade de ampla defesa. 
 
Artigo 9º- Para que chegue ao conhecimento de todos , é 
expedido o presente edital, ao qual será conferida ampla 
divulgação.   
 

 
                                                         

Regente Feijó, 15 de janeiro de 2015. 
 

 
 

 
MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 

Prefeito Municipal de Regente Feijó-Sp 


