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OF/DREA/CREFM/CIRCULAR/Nº065/2009 

Araguaína, 10 de setembro de 2009. 
 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

Assunto: Inscrições dos Cursos - Projeto Tocantins Profissionalizado 
 

 
Senhor (a) Diretor (a), 
 

1.    Na reunião do dia 02 de setembro de 2009 na qual tratamos da parceria 
SENAI e SEDUC para oferta de cursos profissionalizantes, ficou acordado que após o 
levantamento de demandas para o preenchimento dos referidos cursos, faríamos a 
distribuição de vagas para efetivação de matriculas.  Assim, estamos encaminhando as 
fichas de matricula e a planilha com o quantitativo de vagas por escola. 
2.  Procuramos atender as demandas que foram enviadas, com exceção do 
curso de Operador de Micro. Como já esperávamos a demanda foi muito grande. Neste 
primeiro momento não foi possível atender a todos, mas tranqüilizem os alunos, pois o 
projeto objetiva expansão para o ano subseqüente. 
3.  O Curso Operador de Micro será oferecido nas escolas CAIC – Jorge 
Humberto Camargo das 13h30 às 17h30 e na Escola Est. Professora Silvandira das 19h30 
às 22h, os demais cursos serão oferecidos na SEDE do SENAI. 
4.  Conforme a programação de curso já divulgada para os senhores, teremos 
que preencher 240 vagas distribuídas em 06 cursos. Portanto, disponibilizamos outros 
cursos às escolas que não foram atendidas na íntegra de acordo com a demanda enviada.     
 
5.  Orientações para o preenchimento da matrícula:  
 
1. Campo local do Curso – marcar com X na opção CETEC; 
2. No campo Responsável financeiro colocar: SEDUC; e informar o CNPJ: 
25.053.083/0001-08; 
3. Não preencher campos de uso da Instituição;   
3 Anexar à ficha de inscrição cópias dos seguintes documentos: Identidade, CPF e 
Comprovante de Residência. Não é necessário fotos. 
Obs: os critérios de escolha dos alunos poderão ser por sorteio ou análise do perfil dos 
alunos, conforme o que conversamos na reunião.  
6.  As inscrições devem ser encaminhadas para a Coordenação de Ensino 
Fundamental e Médio impreterivelmente até 14 /09/2009. 

 
Atenciosamente, 

 
 
                                     LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 
                       Coordenadora Regional do Ensino Fundamental e Médio 


