
ORIENTAÇÕES AS  ESCOLAS PARA  
 

INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DA FLIT 
 
 
 

A FLIT promoverá também, atividades de formação continuada dos profissionais e trabalhadores da 

educação tendo como objetivo ampliar o acesso da população aos bens culturais, sociais e 
consolidar a política de incentivo à leitura e de produção literária e cultural, no Tocantins, 
por meio da promoção de palestras e oficinas, visando o aprimoramento profissional em 
diferentes espaços e tempos de estudos, bem como, diferentes temas e abordagens. 
 
Nesse contexto, ofertará mais de 230 atividades como: palestras, oficinas, mini-curso, workshop e 

teatro, investindo em mais de 20 mil servidores, com recursos advindos do PPA 2011. Para tanto, 

seguem orientações gerais e procedimentos de inscrição, a saber: 

 

I - GERAL: 
 

1. As inscrições serão efetuadas pelo Sistema de Cadastro de Eventos – SCEV-Seduc, que se 

encontra no site da Seduc (http://eventos.seduc.to.gov.br/inscricao.faces), cuja 

funcionalidade, estará disponível para todos os eventos de formação continuada dos 

servidores da SEDUC; 

2. O período de inscrição acontecerá a partir do dia 28 de junho até 06 de julho para ter o 
auxilio financeiro garantido. E continua aberta até o ultimo dia do Evento mediante 

disponibilidades de vagas nas atividades ofertadas; 

3. Todos os profissionais e trabalhadores da Educação podem se inscrever; 

4. A quantidade de vagas em cada atividade uma vez disponibilizada será diminuída 

automaticamente à medida que as vagas forem preenchidas; 

5. Os servidores devem analisar a lista de atividades observando a relação da temática relativa 

a sua aplicabilidade no trabalho ou ainda atividades correlata a sua atuação educativa em 

geral; 

6. Os servidores podem se inscrever em mais de uma atividade de acordo com a 

disponibilidade de vaga em um limite de 2 atividade ou 4 horas por pessoa.  

7. Todas as atividades supra-citadas tem validade para  formação continuada; 

8. A carga horária de cada atividade é cumulativa e ao final da  FLIT será gerado o certificado 

com a soma total das respectivas atividades; 

9.  As atividades variam, em sua carga horária, de 1h a 8h de participação. 

10. Os servidores inscritos receberão auxilio financeiro para participação no Evento. 

 

 

II _- _ SISTEMA DISPONIBILIZADO NO CAMPO DA FORMAÇAO 
 

1. Listagem de atividades, com informações especificas sobre estas: titulo, objetivo geral, 

palestrante, data, horário de início, horário de término, quantidade de vagas, carga horária 

em minutos, tipo de atividade, evento e local do evento; 

2. Listagem de palestrantes; 

3. Listagem de hotéis a titulo de informação com identificação de endereços, telefones e valor 

de diárias para reservas pelos inscritos caso haja interesse; 

4. Responsáveis por cada espaço de formação com informações pessoais. 

 

 

III _- A INSCRIÇÃO 
 

1. Critérios: 
 



• Ser servidor da Secretaria de Estado da Educação do Tocantins; 

• Atuar em funções educativas e/ou administrativas na escola, DRE ou Seduc-Sede; 

• Ter disponibilidade para viajar na data da atividades; 

• Participar ativamente da(s) atividade(s) inscritas comprovando a freqüência e carga 

horária para emissão do certificado; 

 
 

2. Procedimentos de inscrição: 
 

• Acessar o Site da Seduc no link  de INSCRIÇÕES FLIT 
(http://eventos.seduc.to.gov.br/inscricao.faces), ou pela intranet no login dos 

diretores das DRE ou Escola; 
• Informar os dados: MATRICULA grafado do mesmo jeito que está no contracheque 

e clicar em Buscar; 

• O servidor que possuir duas matrículas, somente uma acessará a inscrição; 

• Todos os dados funcionais dos servidores já constam no Sistema de Inscrição, pois 

estão vinculados ao Sistema de Modulação; 
• Clicar Evento: Feira Literária Internacional do Tocantins (lista de atividades 

disponíveis); 

• Analisar as atividades coerentes ou correlatas com a atuação educativa; 

• Observar as datas e horários de acordo com sua possibilidade de participação; 

• Clicar em inscrever. Após isto, cada participante terá 30 minutos para decidir 
cancelar ou não sua inscrição para aquela atividade. 

 

OBS. 1: Cada servidor poderá se inscrever em no mínimo 2(duas) atividades ou totalizar 

4(quatro)horas de participação nas atividades inscritas. 

 

OBS. 2: A Escola ou DRE ficará responsável pelas inscrições dos servidores que não tem 

habilidades com computador. 

 

 


