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CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2019/PSO/REI/IFTO, DE 06 DE JUNHO DE 2019
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIDORES PARA COMPOR AS COMISSÕES ADJUNTA

E EXECUTIVA DA VII ESPANGLISH
 

 
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS, DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado
pela Portaria nº 457/2018/REI/IFTO, de 26 de abril de 2018, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, na forma da Lei 8.112/90, torna pública a chamada pública de servidores para
compor as comissões adjunta e executiva da VII ESPANGLISH.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Espanglish é um projeto institucional do Campus Paraíso do
Tocantins/IFTO desenvolvido com os alunos do Ensino Médio Integrado que procura, de
maneira diversificada, ensinar as línguas espanhola e inglesa. Os alunos executam o projeto
com a colaboração de professores de diversas áreas, servidores técnicos, terceirizados e de
alunos do nível superior. A proposta é tornar o aprendizado mais significativo, onde os alunos
vivenciam experiências sobre um país estrangeiro dentro do seu próprio país. Eles
compreendem que para aprender um idioma estrangeiro não basta saber a estrutura
linguística, mas que é preciso conhecer as culturas dos povos que são nativos de tal idioma.
Para essas abordagens nos baseamos nos PCN´s (1997), estudiosos como Edeise Santos
(2004) e Zélia Nogueira (2007).

2. PROPOSTA DE TRABALHO

Etapas Comissão Adjunta Comissão Executiva

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

- Busca de patrocinadores 

 

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

Bandeira;

Quantidade de habitantes e
religião;

Extensão territorial, clima e relevo;

Parte da história mais relevante do
país;

- Levantamento de materiais;

- Organizar Materiais e equipamentos;

- Panfletagem;

- Participação nas reuniões da comissão;

- Cotação de materiais solicitados pela
comissão geral;

- Outras atividades necessárias para a
execução do projeto.



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.

 
 

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 
geral ou pela comissão adjunta.

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

- Elaboração do relatório final.

- Cerimonial completo;

- Fiscalizar o cumprimento do
regulamento durante toda a feira, da
montagem à desmontagem;

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

3. INSCRIÇÃO
Para compor a COMISSÃO EXECUTIVA, poderão se inscrever servidores docentes, técnicos
com qualquer formação, estagiários e alunos dos cursos superiores. Para a COMISSÃO
ADJUNTA, somente poderão se inscrever docentes, podendo estes ser de qualquer área do
conhecimento. Os interessados deverão enviar e-mail para o endereço
espanglish@ifto.edu.br 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 COMISSÃO EXECUTIVA). 
3.1. REQUISITO MÍNIMO PARA A INSCRIÇÃO:
a. Ser lotado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, campus
Paraíso.
b. Disponibilidade para o desenvolvimento das atividades conforme atribuições e
cronograma.

4. VAGAS
São disponibilizadas 10 vagas para a comissão adjunta e 20 vagas para a comissão executiva.



5. CRONOGRAMA

Período de Inscrições 07/06/2019 a 13/06/2019

Homologação das Inscrições 14/06/2019

Divulgação da Composição das Comissões 14/06/2019

Início dos trabalhos 17/06/2019

Realização da VII Espanglish 30/08/2019

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão-geral da ESPANGLISH.
 
                                                                                  Paraíso do Tocantins, 06 de junho de 2019.
 

FLÁVIO ELIZIÁRIO DE SOUZA
Diretor-geral

 

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Flávio Eliziário de Souza, Diretor-Geral,
em 06/06/2019, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0698968 e o código CRC 15C15273.

 
Rodovia Br-153, Km 480 
Distrito Agroindustrial 
CEP 77.600-000      Paraíso do Tocantins - TO 
(63) 3361-0300 
www.ifto.edu.br - paraiso@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23234.014961/2019-71 SEI nº 0698968

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

