
 

 
                                                                    

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

(63) 3411-5014 – E-mail: educbasica-araguaina@seduc.to.gov.br 
 
Ofício n° 266/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 

 
        Araguaína, 29 de junho de 2011 
 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Inscrições dos servidores para a FLIT – Feira Internacional Literária do Tocantins. 
 

 
Senhor (a) Diretor(a), 

 
 
1.  Informamos a Vossa Senhoria, que no período de 25 de julho a 03 de agosto de 
2011, a Secretaria de Estado da Educação, realizará a 1ª Feira Internacional Literária do Tocantins – 
FLIT. Entre as diversas atividades oferecidas ao público, constam palestras e oficinas com o 
objetivo de promover momentos de Formação Continuada para todos os servidores desta pasta 
(ASGs, Vigias, Assistentes e Auxiliares Administrativos, Merendeiras, Equipe Técnico-
Pedagógica, Técnico-Administrativa, Docentes e Gestores). 

 
2.  As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 28/06/2011, conforme orientações 
anexas. Em caso de dúvidas quanto ao procedimento das inscrições, contatar a Coordenadoria de 
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal, nos telefones 3218-1445/1436. 
 
3.  O período de inscrição dos servidores nas palestras e oficinas, com direito a 
Auxílio Financeiro, será de 28/06/2011 a 06/07/2011. 
 
4.  O servidor inscrito que receber auxílio financeiro e não participar das atividades de 
formação deverá devolvê-lo, aos cofres públicos, até 05 (cinco) dias, após o recebimento do 
recurso. Cada servidor poderá inscrever-se em, no mínimo, 02 atividades; sendo que todos os 
servidores da Sede, DRE e UEs deverão perfazer uma carga horária mínima de 04 horas. 
 
5.  Destacamos que a aquisição de obras literárias, com o cheque livro, durante a FLIT, 
estará diretamente relacionada com a participação do servidor nas atividades de formação. Desta 
forma, o servidor somente poderá comprar os livros se participar dessas atividades. 
 
6.      Seguem, em anexo, as orientações às escolas para inscrição nas atividades de 
formação na FLIT. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino 


