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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PARAISO DO TOCANTINS

GABINETE DO DIRETOR
 

 
 

EDITAL N.º 9/2018/PSO/REI/IFTO, DE 31 DE JULHO DE 2018
SELEÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES VI ESPANGLISH – NELPPE/CNPQ

CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS
 

 
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado
pela PORTARIA N.º 457/2018/REI/IFTO, de 26 de abril de 2018, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, torna público o edital de chamada interna aos professores e servidores do
Campus Paraíso do Tocantins do IFTO interessados em participarem, nos termos aqui
estabelecidos, da Feira de Línguas do Ensino Médio – VI ESPANGLISH. O evento visa
apoiar alunos matriculados nos cursos de Médio Integrado do Campus Paraíso do Tocantins
do IFTO, possibilitando o acesso a informações sobre os países de línguas inglesa e
espanhola, objetivando aperfeiçoar sua formação linguístico cultural.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
1.1. O projeto consiste em estudos sobre os países que serão representados. A organização
se dá através de apresentação no palco e nas barracas, pré-apresentação em sala, divulgação,
entre outros, e será desenvolvido em três etapas, descritas no cronograma. A realização desse
projeto tem contribuído para o ensino-aprendizagem da Língua Estrangeira no Campus
Paraíso do Tocantins do IFTO e de outras disciplinas por se tratar de um projeto
interdisciplinar. A realização das feiras (2012-2013-2014-2016-2017) movimentou e
mobilizou muitos da comunidade externa, o que tem agregado valores ao projeto.
 

2. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO
Identificar e convocar os servidores e professores interessados em compor a Comissão
Adjunta e a Comissão Executiva da VI Espanglish. Os interessados em compor Comissão
Adjunta receberão certificado de ORGANIZAÇÃO de evento de extensão. Os interessados
em compor a Comissão Executiva receberão certificado de PARTICIPANTE de evento de
extensão.

     3 – ATRIBUIÇÃO DAS COMISSÕES

Etapas Comissão Adjunta Comissão Executiva

1ª - Organização das listas de frequência
para o dia da feira;

- Criação da arte para o projeto;

- Busca de patrocinadores.

2ª
- Supervisionar o preparo das
apresentações da Espanglish, orientando-
os quanto aos seguintes itens:

- Levantamento de materiais;

- Organizar Materiais e equipamentos;
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Bandeira;

Quantidade de habitantes e
religião;

Extensão territorial, clima e relevo;

Parte da história mais relevante do
país;

Biodiversidade;

Comida típica;

Dança típica;

Roupas tradicionais (com
representantes vestidos);

Jogos de interação com os
visitantes;

Produção tecnológica;

Curiosidades.

- Buscar a integração de sua disciplina
com o país/turma de sua
responsabilidade.

 

- Panfletagem;

- Participação nas reuniões da comissão;

- Cotação de materiais solicitados pela
coordenação;

- Outras atividades necessárias para a
execução do projeto.

 
 

3ª

- Gerir o recurso financeiro direcionado
para a turma provenientes da Instituição,
os quais serão destinados unicamente
para gastos do evento. 

- Colaborar no acompanhamento das
turmas quando solicitado pela comissão
ou pela comissão adjunta.

4ª
- Presença no evento coordenando as
atividades da turma;

- Elaboração do relatório final.

- Cerimonial completo;

- Contribuir integralmente com a
Realização da feira em cada uma das
apresentações, mediante o cronograma de
atividades repassado pela Coordenação do
Evento.

4 - INSCRIÇÃO
Para compor a COMISSÃO EXECUTIVA, poderão se inscrever servidores docentes e
técnicos com qualquer formação. Para a COMISSÃO ADJUNTA somente docente, podendo
ser de qualquer área do conhecimento. Os interessados deverão enviar e-mail
para  nelppe.espanglish@gmail.com demonstrando e justificando sucintamente seu interesse
em participar do evento. No assunto, o servidor deverá indicar a comissão que deseja integrar
(assunto: COMISSÃO ADJUNTA ou EXECUTIVA). 
4.1 REQUISITO MÍNIMO PARA A INSCRIÇÃO:
a. Ser lotado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, campus
Paraíso.

mailto:nelppe.espanglish@gmail.com
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b. Disponibilidade para o desenvolvimento das atividades conforme atribuições e
cronograma.
5 - VAGAS
São disponibilizadas 10 vagas para a comissão adjunta e 8 vagas para a comissão executiva.

       6 - CRONOGRAMA

Inscrição via e-mail
 

De 1° a 6 de agosto de 2018

Homologação das Inscrições 7 de agosto

Divulgação da Composição das Comissões 7 de agosto

Início dos trabalhos 8 de agosto

Realização da VI Espanglish 31 de agosto de 2018

 

7 - DISPOSIÇÕES FINAIS
A Coordenação do NELLPE/Espanglish reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas no presente Edital. A interlocução com a coordenação da VI
Espanglish deverá ser realizada pelo e-mail:  nelppe.espanglish@gmail.com. 
 
                                                                                  Paraíso do Tocantins, 31 de julho de 2018.
 

Amarildo da Silva Cunha
Diretor-geral substituto

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Amarildo da Silva Cunha, Diretor-
geral Substituto, em 31/07/2018, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0415726 e o código CRC 54D010CF.

 
 

 
 

Rodovia Br-153, Km 480 

mailto:nelppe.espanglish@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Distrito Agroindustrial 
CEP 77.600-000      Paraíso do Tocantins - TO 
(63) 3361-0300 
www.ifto.edu.br - paraiso@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23234.019536/2018-98 SEI nº 0415726


