Adesão ao programa
Pelos municípios
Efetuar contato (Prefeito Municipal ou o Secretário Municipal de Educação) com a
Coordenação Estadual. Colocar o Programa Formação pela Escola no PAR municipal.
Solicitar à coordenação estadual o encaminhamento via e-mail de modelo da “Carta de
Intenção”, documento que efetiva a intenção de aderir ao programa. Providenciar nesta carta a
assinatura do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Educação em 04 vias.
Encaminhar 01 via para o endereço do FNDE, 01 via para a Coordenação Estadual, 01 via
para a tutora e 01 via para arquivo na Secretaria Municipal de Educação.
Em seguida indicar três candidatos a tutor(a) que atendam aos seguintes quisitos:
• Ser efetivo na rede municipal;
• Ter curso superior na área do magistério;
• Ter bom conhecimento de informática, dos programas do office e fluência no uso
da internet;
• Ter a possibilidade de ser liberado(a) 20 horas da sua carga horária semanal, para
atuar no programa.
• ter disponibilidade de participar dos cursos de formação dos tutores em cada
módulo,
• gostar de ler, aprender e de atuar como mediador nos encontros presenciais.
Após entrevista individual, o Coordenador Estadual seleciona um dos candidatos
indicados para atuar como tutor do programa. Em seguida, tutor, Secretário de Educação
Municipal e Prefeito Municipal assinam termo de compromisso, onde fica expresso a
necessidade do tutor ficar vinculado e atuando no programa, por, no mínimo, 2 anos.
Receber formulário de inscrição do(a) tutor(a) para o evento de capacitação, preencher
com as informações deste(a) e encaminhar via e-mail para a Coordenação Estadual.

Pelas GEREDs
Efetuar contato (Gerente Regional de Educação ou Secretário de Desenvolvimento
Regional) com a Coordenação Estadual. Solicitar o encaminhamento via e-mail de modelo da
“Carta de Intenção”, documento que efetiva a intenção de aderir ao programa. Providenciar
nesta carta a assinatura do Gerente Regional de Educação e do Secretário de Desenvolvimento
Regional em 04 vias. Encaminhar 01 via para o endereço do FNDE, 01 via para a
Coordenação Estadual, 01 via para a tutora e 01 via para arquivo na GERED.
Em seguida indicar um(a) tutor(a) que atenda aos seguintes quisitos:
• Ser efetivo na rede estadual;
• Ter curso superior na área do magistério;
• Ter bom conhecimento de informática, dos programas do office e fluência no uso da
internet;
• Ter a possibilidade de ser liberado(a) 20 horas da sua carga horária semanal, para
atuar no programa.

• ter disponibilidade de participar dos cursos de formação dos tutores em cada
módulo,
• gostar de ler, aprender e de atuar como mediador nos encontros presenciais.
Após entrevista individual, o Coordenador Estadual seleciona um dos candidatos
indicados para atuar como tutor do programa. Em seguida, tutor, Secretário de
Desenvolvimento Regional e Gerente de Educação Regional assinam termo de compromisso,
onde fica expresso a necessidade do tutor ficar vinculado e atuando no programa, por, no
mínimo, 2 anos.
Receber formulário de inscrição do(a) tutor(a) para o evento de capacitação, preencher
com as informações deste(a) e encaminhar via e-mail para a Coordenação Estadual.

