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Caro solicitante,
 
Seja bem-vindo ao processo de solicitação de Transferência Interna nas Escolas da Rede 
Municipal de Educação de São Mateus que estão cadastradas no Sistema de Gestão 
Escolar - SisLAME.
 

Entende-se por TRANSFERÊNCIA INTERNA o ato de desvincular-se de uma unidade
escolar e vincular-se a outra para prosseguimento de estudos.
 
 A TRANSFERÊNCIA INTERNA será restrita aos alunos que concluírem a
Educação Infantil (Pré escola Nível II) e o Ensino Fundamental I (5º ano) das 
escolas que não possuem Ensino Fundamental II.  
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O menu Chamada Pública > Transferência Interna possibilita ao 
responsável realizar o preenchimento do formulário de inscrição da 
Solicitação de Transferência Interna no sistema, através do perfil PAIS. 

IMPORTANTE

A Solicitação de Transferência Interna pode realizada pelo Responsável do
aluno através do seu acesso ao sistema com Perfil PAIS ou pelo Perfil
DIRETOR, conforme configuração da fase.
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Para realizar a solicitação de 
Transferência Interna pelo Responsável, 
acesse o SisLAME Web, com Login e 
Senha já utilizado. 
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Na Caixa Seleção de Perfil selecione o perfil PAIS e, 
em seguida, Selecione um aluno e Selecione uma 
matrícula para o qual a solicitação será incluída e 
clique em Entrar no Sistema. 

Obs.: Só serão apresentados os alunos cujos 
cadastros estejam vinculados ao responsável que 
está acessando. 

CHAMADA PÚBLICA | TRANSFERÊNCIA INTERNA PELO RESPONSÁVEL -
SOLICITAÇÃO 



Após Entrar no Sistema, clique no Menu Chamada Pública e, em seguida, na 
opção Transferência Interna. 
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Ao clicar na opção Transferência Interna, o 
sistema irá direcionar para a tela Solicitação 
de Transferência Interna, na qual serão 
apresentados os dados do aluno para 
conferência:
• Cadastro do Aluno
• Filiação
• Endereço
• Necessidades Educacionais Especiais
• Identificador de Energia
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Ainda na tela Solicitação de Transferência Interna,
deverá informar Critérios Adicionais e Opções de
escolha, disponibilizadas conforme configurações
da fase.
Obs.: Ao selecionar o campo “Aluno possui irmão
na escola?”, deverá informar o “RA Irmão”, clicar no
botão para que o sistema localize o “Nome” do
irmão do aluno.
Os botões Adicionar Opção de escolha e Remover
última opção de escolha são habilitados conforme
configurações da fase e permitem que o
Responsável adicione mais uma opção ou a remova.
Em seguida, deverá clicar em Solicitar
Transferência Interna.
Obs.: Caso o parceiro tenha informado a data de
confirmação de Matricula (lista de Suplência) na
edição, será apresentada a mensagem de Aviso: "O
aluno participará do processo de alocação, caso
não consiga a vaga, o aluno participará da lista de
suplência até xx/xx/xxxx."
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Após confirmar a Solicitação de Transferência Interna, será apresentada uma mensagem 
informando que a solicitação foi concluída com sucesso e será gerado o Comprovante de 
Solicitação com o protocolo e todas as informações preenchidas. 

Obs.: O responsável poderá imprimir o comprovante ou gerar um arquivo PDF. 

CHAMADA PÚBLICA | TRANSFERÊNCIA INTERNA PELO RESPONSÁVEL -
SOLICITAÇÃO 



Para realizar o acompanhamento da 
solicitação já incluída, ao acessar novamente 
o menu Chamada Pública > Transferência 
Interna, será aberta a tela Solicitação de 
Transferência Interna, na qual são 
apresentadas as informações da solicitação e 
novas opções como:

• Reimprimir Comprovante: permite que o 
responsável reimprima o Comprovante da 
Solicitação;

• Atualizar Solicitação: permite que o 
responsável salve a alteração realizada em 
Critérios Adicionais e Opções, gerando 
novo Comprovante atualizado;

• Cancelar Solicitação de Transferência 
Interna: permite que o responsável cancele 
a Solicitação gerando o Comprovante de 
Cancelamento.
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Na tela Solicitação de Transferência Interna, se o responsável 
clicar em Cancelar Solicitação de Transferência Interna será 
apresentada uma mensagem para confirmação do 
cancelamento. 

Ao clicar em Sim, a solicitação será cancelada e será gerado 
um novo comprovante com novo protocolo de Cancelamento 
de Solicitação de Transferência Interna.  

Ao clicar em Não, a ação será cancelada e o sistema retornará 
à tela de Solicitação de Transferência Interna.
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