
                                                                                                                                    

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

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

(63) 3411-5014 – E-mail: greb-araguaina@seduc.to.gov.br 
 

Ofício n° 135/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 20 de setembro de 2010. 
 

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

Assunto: Certificação nos Estados Unidos para Professores de Língua Inglesa 
   

Senhor(a) Diretor(a) 
 
1.  A Fulbright - Capes – Embaixada Americana selecionarão até 20 
professores de língua inglesa da rede pública de ensino para participar de capacitação na 
University of Oregon, durante oito semanas, de janeiro a março de 2011. Fortalecer a 
fluência oral e escrita em inglês, compartilhar metodologias de ensino e avaliação que 
estimulem a participação do aluno em sala de aula, estimular o uso de recursos online e 
outras ferramentas na formação continuada de professores e na preparação de planos de 
aula são alguns dos objetivos do programa. O projeto desenvolvido nos EUA deverá ser 
concluído no período de duas semanas após o retorno do professor ao Brasil.  
 

• Requisitos para candidatura: 
- Ter nacionalidade brasileira 
- Possuir bacharelado ou licenciatura em língua inglesa 
- Ser professor efetivo (com estágio probatório concluído) na rede pública de 
ensino básico, em exercício no ensino de língua inglesa 
- Ter concluído a graduação em letras a partir de 2000 
- Ter proficiência em inglês 
- Estar residindo no Brasil durante o processo seletivo 
- Não possuir experiência acadêmica e/ou profissional prévia nos EUA 
- Não receber bolsa ou benefício financeiro de outras entidades brasileiras e/ou 
americanas para o mesmo objetivo, sob pena do cancelamento da bolsa e 
ressarcimento dos valores já pagos, monetariamente atualizados. 
  
Benefícios nos EUA: 
- Alojamento no campus universitário 
- Alimentação 
- Deslocamento nos EUA: aeroporto/universidade/aeroporto 
- Seguro saúde 
- Passagem aérea de ida e volta 
- Taxas escolares 
- Materiais educacionais 



- Atividades culturais 
- Laboratório e aulas de conversação 

 
Divulgue aos professores de língua inglesa para providências. Prazo de inscrição online 
até 27 de setembro de 2010. 
 

Maiores informações e ficha de inscrição no site: 
http://www.fulbright.org.br/2010/content/view/128/169/, Rosana 3411 
5023/5003 

Atenciosamente, 
 

 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 
Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio 


