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Ofício n° 045/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 14 de fevereiro de 2011. 

 

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

 
Assunto: Processo seletivo para o Programa ILEP 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 
1.  O Programa Líderes Internacionais em Educação (International Leaders in 

Education Program – ILEP) é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos 
que oferece uma oportunidade para que professores de inglês das mais diversas partes do mundo 
participem em um curso de aperfeiçoamento de cinco meses nos Estados Unidos.  
2.  Pré-requisitos: 
� Ser professor de inglês do ensino médio na rede pública; 
� Estar atualmente trabalhando em sala de aula; 
� Possuir, no mínimo, bacharelado ou licenciatura em inglês; 
� Ter, no mínimo, 5 anos de experiência comprovada em sala de aula; 
� Demonstrar o compromisso de continuar lecionando após participação no programa ILEP; 
� Demonstrar compromisso com o ensino de inglês; 
� Ter fluência oral e escrita em inglês; 
� Ser cidadão brasileiro; 
� Preencher o formulário de inscrição totalmente em inglês e enviá-lo de volta para a 

Secretaria de Educação do seu estado, juntamente com todos os demais documentos 
solicitados. 

3.  Os candidatos interessados em participar no processo seletivo ao programa 
deverão enviar sua documentação completa para a Secretaria de Educação do seu estado até o 
dia 15 de março de 2011.  Entrar em contato com a Secretaria de Educação do seu estado e/ou 
acessar o site da Secretaria para obter informações detalhadas sobre o processo seletivo no seu 
estado. Não serão aceitos documentos entregues após essa data. Veja os anexos deste 
documento para providências. Dúvidas 63 3411 5023/5003 com Assessora de Currículo de 
Língua Inglesa, Rosana Morales. 
 
 
 
  Atenciosamente, 

 
 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUSA 
Diretora Regional de Ensino  


