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Ofício nº282/2012/DREA/GAB/CIRCULAR               

 

Araguaína, 01 de junho de 2012. 

 

Ao Diretor(a) de Unidade Escolar  

 

Assunto: Feira Literária Internacional do Tocantins – Estação Regional 

 

   Senhor(a) Diretor(a), 

 

     

1.                  No período de 21 a 23 de junho de 2012, será realizada a Feira Literária 

Internacional do Tocantins – Estação Araguaína.  Entre as diversas atividades a serem 

oferecidas constam palestras e oficinas com o objetivo de promover momentos de formação 

continuada a todos os servidores da Educação (Auxiliares de Serviços gerais, Vigias, Assistentes 

e auxiliares Administrativos, Merendeiras, Equipe Técnico-Pedagógica, Técnico-Administrativa, 

Docentes e Gestores). 
2.                     As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 4 de junho de 2012, conforme 

orientações anexas. 

3.               Aos servidores que se inscreverem no período de 4 a 6 de junho de 2012, 
modulados nos municípios vinculados à DRE, serão disponibilizados auxílio financeiro e cheque 

livro; aos servidores da sede da DRE, cheque livro. 

4.                        O servidor inscrito que receber auxílio financeiro e não participar das atividades 

de formação deverá devolver o recurso aos cofres públicos, até 5(cinco) dias após o crédito. 

5.                       Cada servidor poderá inscrever-se em, no mínimo, 2 (duas) atividades. Todos os 

servidores da Diretoria Regional de Ensino de Araguaína e das Unidades Escolares deverão 

perfazer a carga horária mínima de 8 (oito) horas. 

6.                      Destaco que a aquisição de obras literárias com o cheque livro, durante a FLIT, 

está diretamente relacionada com a participação nas atividades de formação. Dessa forma, o 

servidor somente poderá comprar os livros se participar das atividades. 

7.                  Em caso de dúvidas quanto ao procedimento de inscrição, contatar o setor de 

Administração Finanças e Padrões Mínimos pelos telefones: 3411-5015 ou 3411- 5031.  

8.                         Encaminho, em anexo, orientações as Unidades Escolares. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino de Araguaína 


