Chamada Pública SETEC/MEC Nº 01/2015
PROGRAMA SETEC-CAPES/NOVA DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE
FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
ANEXO I – CARTA DE INTENÇÃO
Declaro, para os devidos fins, que eu, [NOME DO SERVIDOR], CPF nº [NÚMERO DO CPF], SIAPE nº
[NÚMERO DO SIAPE], servidor(a) do quadro pessoal permanente do [NOME DA INSTITUIÇÃO],
tenho ciência e concordo com o estabelecido na Chamada Pública SETEC/MEC Nº 01/2015 para o
PROGRAMA SETEC-CAPES/NOVA DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE
FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. Destarte,
comprometo-me com o cumprimento do previsto na Chamada, incluindo a realização o teste TOEFL ITP
quando do meu retorno ao Brasil, bem como a seguir, e posteriormente aperfeiçoar, as minhas intenções
em relação ao plano de trabalho que segue:
xxxxxxxxxxxxx
Orientações que constam do item 4.3.1 da Chamada:
Carta de intenções: no limite de duas páginas, com letra tamanho 12 e espaço
simples entre linhas, o candidato deverá expor sua motivação em participar do
Programa, como aplicará, após seu retorno ao Brasil, os conhecimentos adquiridos e
quais ações e atividades pretende desenvolver, como contrapartida, no retorno à
instituição, conforme modelo do Anexo I desta chamada e contemplando pelo menos
dois dos seguintes itens:
I - Desenvolvimento de novas metodologias, trocas de experiências e capacitação no
Brasil de professores das redes de ensino públicas;
II - Desenvolvimento de materiais didáticos e infraestruturas para o ensino de inglês,
em consonância aos programas das políticas públicas de educação profissional e
tecnológica do Ministério da Educação;
III - Atuação nos núcleos de línguas (NucLi) e na aplicação dos testes de proficiência
de inglês do Programa Idiomas sem Fronteiras;
IV - Alinhamento entre o ensino de inglês e as políticas de educação profissional e
tecnológica do Ministério da Educação.”
[CIDADE], [DIA] de [MÊS] de 2015.
________________________________________
[NOME E ASSINATURA]

