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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Ensino Médio - Coordenação de Gestão Educacional

Memorando-Circular nº 13/2022/SEE/DIEM - GESTÃO

Belo Horizonte, 07 de março de 2022.

Ao(À) Sr(a).: Superintendência Regional de Ensino 
                       Superintendente Regional de Ensino 
 
  

Assunto: Formação da Dupla Gestora das Escolas do Programa Jovem de Futuro.

 

  Prezado(a) Superintendente, 

 

A Diretoria de Ensino Médio por meio da Coordenação de Gestão Educacional, enviou no dia 04/03/2022 no período da tarde, o
Memorando 10 (42871692), planilha de descentralização e planilha de referência para as Superintendências Regionais de Ensino.
Diante de algumas informações que não constaram no documento, segue no Memorando-Circular 13 (43101941) as re�ficações
que deverão ser consideradas e em anexo a distribuição por polo dos locais onde acontecerão a Formação da Dupla Gestora das
Escolas do Programa Jovem de Futuro. 

1º Memorando-Circular 10, ao enviar por e-mail, as SREs não visualizaram a tabela de distribuição dos Polos.

Segue em anexo, a Tabela Distribuição dos Polos (43105672).

Os par�cipantes que residem nas Cidades Sede, local que será realizado o evento, terão direito ao transporte rodoviário,
combus�vel e reparo e não terá direito a hospedagem, exceto se o município for distante, acima de 2 horas.

Na tabela, o período de realização do evento corresponde a 5 (cinco) dias, sendo o primeiro dia e o úl�mo dia para
deslocamento, check-in (segunda-feira) e check-out(sexta-feira) e os demais dias (terça, quarta e quinta-feira)  para as
formações, consequentemente o par�cipante que es�ver na Cidade Sede deverá comparecer somente ao evento nos 
3 (três) dias da formação, com direito a almoço e lanche. 

O Diretor Educacional - DIRE, Coordenador de Inspeção, ANE JF e servidor EMTI deverão par�cipar dos dois períodos de
formação para os EEB, pois em uma semana a formação será para as escolas que atendem o Circuito de Gestão e na outra
semana para as escolas que atendem o Circuito de Gestão + Gestão Pedagógico. Há a possibilidade da regional se organizar
para seus par�cipantes se dividirem entre os dois períodos, este ponto fica a critério de cada regional.

2ª Planilha Repasse Recursos Orçamento (42871188) : subs�tuir pela planilha REPASSE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
(43108478).

 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o e-mail coordenacao.gestaoeducacional@educacao.mg.gov.br

Atenciosamente, 

 

 

Thiene Carneiro
Coordenação Gestão Educacional 

 
Mônica de Oliveira Ribeiro Couto

Diretora de Ensino Médio

Documento assinado eletronicamente por Thiene Ferreira de Lourdes Carneiro, Servidor(a) Publico(a), em 07/03/2022, às
13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mônica de Oliveira Ribeiro Couto, Diretora, em 07/03/2022, às 13:48, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 43101941 e o código CRC BF4252C3.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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