
 
 
 

 
 

 
 

EDITAL DE MATRÍCULA PARA OS CURSOS DE IDIOMAS DO CENTRO MARANHENSE DE 
IDIOMAS E CULTURAS Nº 1/2021.1 

São Luís, 15 de janeiro de 2021. 

 
O Centro Maranhense de Idiomas e Culturas (CEMIC), Instituição de Utilidade Pública, através da Lei 

Municipal de nº 5149 de 26 de agosto de 2009, em parceria com o SINTECTMA, torna pública a abertura 

do Edital de Concessão de 50 (cinquenta) bolsas/mensalidades para os cursos de Língua e Cultura 

Espanhola e Língua e Cultura Inglesa, exclusivo para conveniados do SINTECTMA. 

 

1. DOS CURSOS 

1.1 O Centro Maranhense de Idiomas e Culturas tem por objetivo democratizar o ensino dos cursos de 

Espanhol e Inglês, possibilitando o aprendizado linguístico-cultural de um segundo idioma a estudantes da 

Rede Pública de Ensino, Instituições Conveniadas e a Comunidade em Geral. 

1.2 Os cursos têm duração de 04 (quatro) anos para quem inicia no nível Básico (a partir de 11 anos de 

idade) e 06 (seis) anos para quem inicia no nível Kids (a partir de 07 anos de idade), divididos, 

respectivamente, em 08 (oito) e 12 (doze) módulos de 72h/aula cada, nos níveis Kids, Básico, Pré-

Intermediário, Intermediário e Avançado, 

1.3 As aulas serão apenas uma vez por semana, pela manhã ou pela tarde, toda sexta-feira, na Unidade 

CEMIC/Anil (Em frente da Maternidade Maria do Amparo). 

 

2. DAS VAGAS: 

2.1 Para o semestre 2021, serão ofertadas vagas SOMENTE para os níveis Kids e Básico. As vagas são 

limitadas e serão preenchidas de acordo com a ordem de matrícula nos turnos e horários estabelecidos 

ou até o preenchimento de todas as vagas. NÃO HÁ RESERVA DE VAGAS. 

 

3. DA MATRÍCULA, CALENDÁRIO, TAXAS E MENSALIDADES 

3.1 Para realizar a matrícula, o (a) responsável do (a) aluno (a) deverá apresentar os seguintes documentos: 

 RG e CPF do (a) responsável; 

 RG e CPF do (a) aluno (a); 

 Declaração Escolar atualizada; 

 Comprovante de Residência; 

 Declaração ou comprovação de vínculo com o SINTECTMA. 

 Taxa única semestral 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

3.2 As matrículas acontecerão nos seguintes período e local: 

PERÍODO LOCAL HORÁRIO 

18 a 29 de janeiro 
(exceto sábado e domingo) 

Unidade CEMIC/Anil 
(Em frente da Maternidade Maria do Amparo) 

De 8h às 12h  

3.3 Para efetivar a matrícula no curso de Espanhol ou Inglês, o (a) responsável deverá efetuar o pagamento, 

EM ESPÉCIE, no ATO DA MATRÍCULA, de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), TAXA ÚNICA 

SEMESTRAL, referente a compra do material didático do semestre. 

3.4 Não haverá cobrança de mensalidade, sendo que a cada semestre deverá ser efetuado o pagamento 

da TAXA ÚNICA DO SEMESTRE, referente ao material didático do módulo. 

3.5 As vagas são exclusivas para os conveniados do SINTECTMA, não podendo ser transferida a outra 

pessoa. 

3.6 Para realização do agendamento, preencher o formulário disponível em: 

https://forms.gle/tZKyxWpbBmc6CVbC6. 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

Diretor Geral do CEMIC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 Mais informações:                                                                                            Instituição conveniada:    

       @cemic_slz                                                  

E-mail: coord.cemic@gmail.com 

Contato: (98) 98457-6773 / 98350-4141  

 


