Diretoria Regional de Educação de Araguaína
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista
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Mem. nº 128/2022/DREA/GAB/CIRCULAR

SGD: 2022/27009/041802

de Araguaína
Araguaína, 19 de abril de 2022.
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista
CEP 77.809-320
Tel: +55 63 3411-5030/5033

ÀS UNIDADES ESCOLARES
Assunto: Solicitação de efetivação de inscrições e lista de matriculados nos Cursos
do Programa Profuncionário - 7ª edição/2022.

Senhor (a) Diretor (a),

1.
Considerando a demanda apresentada pelo Programa de Valorização dos
Servidores da Educação – Profuncionário – 7ª edição/2022, por meio do
levantamento realizado junto aos municípios, referente aos Cursos Técnicos em
Infraestrutura Escolar, Alimentação Escolar, Secretaria Escolar e Multimeios Didáticos,
encaminhamos a Vossa Senhoria a Ficha de Inscrição e o Termo de Compromisso
(anexos), para que sejam efetivadas as inscrições dos servidores interessados e lotados
na Unidade Escolar da rede estadual de ensino.
2.
Desse modo, encaminhamos ainda, além dos instrumentos mencionados, as
informações prévias dos referidos cursos. Esclarecemos que os cursistas deverão ser
informados pelo Diretor da unidade escolar no formulário Google Forms disponível no
link https://forms.gle/Jqmbn1GKSqLxUoGV9 , informando o curso escolhido e demais
informações pessoais de cada cursista como pede o formulário.
3.
Informamos que os documentos necessários para efetivação da matrícula
(Ficha de Inscrição, Termo de Compromisso e Documentos pessoais) deverão ser
enviados à Assessoria Regional de Gestão Pedagógica e Educacional para o e-mail
formacao-araguaina@seduc.to.gov.br, impreterivelmente até o dia 22/04/2022.
4.
Ante ao exposto, colocamos a Assessoria Regional de Gestão Pedagógica e
Educacional à disposição para eventuais esclarecimentos, por meio do telefone:
(63)3411-5014 (Janilza Carvalho).

Atenciosamente,

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO
Diretora Regional de Educação de Araguaína.
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