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Ofício n° 046/2009/DREA/CRED/CIRCULAR 

 
Araguaína, 14 de maio de 2009 

 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

Assunto: Formação Continuada - Inscrição 

 

Senhor(a) Diretor(a), 

 

1 -     Informamos que encontram-se abertas às inscrições para Formação Continuada em caráter de 
Aperfeiçoamento Profissional para Professores Efetivos da Educação Básica, conforme os critérios 
relacionados abaixo.  

 
Local da inscrição: Diretoria Regional de Ensino  

Horário: 13:00 às 18:00h  do dia 14 de maio  

             7:30 às 12:00 h e das 13:00 às 17:00 h do dia 15 de maio de 2009. 

2 -    Observação: As escolas dos municípios preencherão a ficha de inscrição e termo de 
compromisso e as cópias dos documentos solicitados e enviarão impreterivelmente até dia 15 de maio 
de 2009 a esta Diretoria Regional de Ensino na Coordenação do Ensino Fundamental e Médio. 

3 -  Critérios de participação na Formação Continuada em caráter de Aperfeiçoamento 
Profissional para Professores Efetivos da Educação Básica – 2009. 
4 -  O Programa de Formação Continuada de Professores do Estado do Tocantins e destina-se a 
promover a Formação Continuada em Aperfeiçoamento Profissional para Professores da Educação 
Básica, nas áreas especificas do conhecimento, estabelecendo os quantitativos de vagas e os critérios de 
inscrição e de seleção dos candidatos ao programa ao qual se objetiva. 
5 -  Estão contemplados os professores pertencentes ao quadro geral da Secretaria da Educação e 
Cultura, modulados na Educação Básica, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e 1ª a 3ª série do 
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, com vagas definidas por componente curricular e por 
Diretoria Regional de Ensino. 
6 -  O foco principal dos cursos disponibilizados é estimular a formação permanente dos 
professores. 
7 -  A Formação Continuada, em nível de Aperfeiçoamento Profissional para Professores da 
Educação Básica, serão realizados na cidade de Palmas - TO, nas seguintes condições: 
8-  Carga horária anual de 180 horas, sendo 80 horas presenciais, 80 horas à distância e 20 horas de 
Projeto Vivencial. 

 
9 -   Será ministrada por instituições especializadas ou por especialistas de comprovada notoriedade 
na área de conhecimento; 
10 -  O candidato deverá atender, no ato da inscrição, aos seguintes requisitos administrativos: 



I - Ser concursado e lotado na Secretaria da Educação e Cultura; 
II - não ter sido condenado em Processo Administrativo Disciplinar, ainda que em outro  

órgão ou pendências financeiras de cursos de Formação Continuada anteriores; 
III – Ser professor habilitado, possuir carga horária mínima de 50% na área de formação; 
IV – Assinar o Termo de Compromisso. 
 
II – comprovar assiduidade nos cursos de formação continuada ofertados pela SEDUC em 

anos anteriores, através dos certificados, com carga horária mínina de 60 horas e máxima de 120 horas; 
III – Ter desenvolvido projetos com sucesso na escola a partir dos estudos de formação 

continuada, devidamente comprovados pelos relatórios de execução acompanhados com evidencias; 
IV – Avaliação de Desempenho do ano anterior com nota mínima de 8,5 (oito e meio);   
V – Maior índice de desempenho de aprovação dos alunos na disciplina em que o professor 

pleiteia a vaga. (Sistema PES da escola em 2008); 
VI – Ter  publicado artigos ou similares em periódicos (revistas, jornais, livros e sites). 

 
DA INSCRIÇÃO 

 
Documentação Necessária  

 
I - cópias dos seguintes documentos acompanhadas do documento original: 
a) Certificado de Graduação - Licenciatura; 
b) Declaração de exercício expedida pela Unidade Escolar; 
c) Carteira de Identidade; 
d) CPF; 
e) Cópia do último ou penúltimo contracheque (para confirmação de dados bancários); 
f) Projeto desenvolvido na unidade escolar em 2008 com resultados; 
g) Ficha de Inscrição e Termo de Compromisso, devidamente preenchidos e assinados. 

11 -  Serão anuladas as inscrições e os atos delas decorrentes, a qualquer tempo, caso o candidato não 
preencha todas as exigências previstas  

I – Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção; 
II – Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas; 
III - Não confirmar a sua participação no curso. 

12 - Contamos com o empenho de Vossa Senhoria na divulgação e no envio em tempo hábil destas 
inscrições. 

 
Atenciosamente, 

 

  
 

ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA 
Coordenadora Regional de Ensino da Diversidade 


