
Pré- inscrição para a Educação Infantil de crianças de 03 meses a 5 anos no segmento 
CRECHE e EMEI

Os interessados em vagas de CRECHE e EMEI deverão realizar as inscrições através do 
link http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/siss/inscricao, conforme passo a passo a seguir: 

1. O primeiro passo é entrar no link http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/siss/inscricao 

2. É importante ter os documentos solicitados em arquivo (formato jpg, png ou pdf), são 
eles:

- Documentos do responsável (RG ou carteira de habilitação), comprovante de 
residência e documento da criança (certidão de nascimento com o número do CPF). 

http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/siss/inscricao
http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/siss/inscricao


3. Em seguida clique em PROSSEGUIR.



5. Preencha o formulário com os dados do responsável pela criança (CPF e data de nascimento) e 
clique em PROSSEGUIR.

4. Clique em:  “confirmar que os dados informados são verdadeiros, que estou ciente e de 
acordo com os todos os termos indicados.”
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   6. Preencha o formulário com todos os dados solicitados (do responsável e da criança que deseja solicitar 
a vaga).

   7. Informe a Unidade (Creche ou EMEI) de sua preferência, note que as opções de escolas são de acordo 
com o endereço residencial, caso tenha interesse em uma segunda opção, você poderá indicar no 
campo “deseja incluir mais de uma opção de unidade?”

    8. Agora clique em “Confirma e em seguida envie os documentos”.
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9. Os campos não preenchidos ficarão em vermelho. Se todas informações estiverem preenchidas 
aparecerá a mensagem “informações cadastradas com sucesso. Envie os documentos”. Clique em ok.



 

10. Insira os documentos para enviar a cópia (CPF do responsável da criança, CPF da criança e 
comprovante de residência), escolhendo o arquivo (se no celular a foto ou arquivo) e clique em 
“CONFIRMA”



11. Os documentos, sendo aceitos pelo sistema, aparecerá a seguinte mensagem, clique em ok. 

12. Inscrição realizada com sucesso. Acompanhe a pré-inscrição pelo seu e-mail  ou através do 
QRCODE gerado.

13. Qualquer dúvida, entre em contato com o call center da prefeitura através do telefone 3874-5600.


