PORTARIA SEE Nº 5423 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 14.512/2011 e
demais alterações, RESOLVE:
I - Tornar pública a abertura do processo seletivo para 1000 estudantes de nível médio da Rede
Pública Estadual para participar do programa de intercâmbio internacional – PROGRAMA GANHE
O MUNDO. Assim dispostas: 700 vagas para a língua inglesa, sendo: 450 (quatrocentos e cinquenta)
para o Canadá, 150 (cento e cinquenta) para os Estados Unidos da América, 50 (cinquenta) para a
Nova Zelândia, e 50 (cinquenta) para a Austrália; 295 vagas disponibilizadas para língua espanhola,
sendo 100 (cento) para a Argentina, 150 (cento e cinquenta) para o Chile, 25(vinte e cinco) para a
Espanha, e 20 (vinte) para a Colômbia; e 05 (cinco) vagas para a Alemanha;
II – Divulgar o cronograma do processo seletivo;
CRONOGRAMA DO EDITAL DE INTERCÂMBIO DO PROGRAMA GANHE O MUNDO 2018
Divulgação do Edital
Inscrição via web
Inscrições manuais, Anexo II (
Estudantes de Alemão, Escolas
Indígenas e Colégio da Polícia
Militar de Petrolina)
Divulgação dos estudantes
inscritos para a seleção ao
intercâmbio
Provas de Português e
Matemática
Provas de Espanhol, Inglês e
Alemão
Divulgação dos selecionados ao
intercâmbio
(primeira lista)
Divulgação das notas e dos
gabaritos das provas

Recurso aos resultados das
provas

04/12/18 Diário Oficial e site: www.educacao.pe.gov.br
De 04/12/2018 até às 23h59 do dia 03/01/2019
no site: www.educacao.pe.gov.br
De 04/12/2018 até 03/01/2019 no horário das 8h às 16h Secretaria Estadual de Educação - Av. Afonso Olindense, 1513
- Várzea - Programa Ganhe o Mundo - Bloco B / Térreo.
29/01/2019 no site: www.educacao.pe.gov.br
20/02/2019 das 9h às 12h nas escolas onde o estudante faz o
curso de língua do Programa Ganhe o Mundo
20/02/2019 das 14h às 17h nas escolas onde o estudante faz
o curso de língua do Programa Ganhe o Mundo
15/03/2019 no site: www.educacao.pe.gov.br
15/03/2019 no site: www.educacao.pe.gov.br
16/03/2019 – eletronicamente, das 8h às 19h no site
www.educacao.pe.gov.br
Os estudantes que se enquadram no item 3.2, poderão
interpor recurso utilizando-se do modelo constante do
Anexo III, devidamente assinado pelo candidato, enviar para
o e-mail:
programaganheomundointercambio@educacao.pe.gov.br,
no dia 16/03/2019, até o limite das 18h.

_____________________________________________________________________________________________________________
TS

Av. Afonso Olindense, 1513, Várzea, Recife-PE | CEP 50.810-000
Fone: (81) 3183-8200 | Ouvidoria: 0800-2868668 | www.educacao.pe.gov.br

(Recursos interpostos em data e horário diferentes serão
desconsiderados).
Publicação da relação de
selecionados Homologação
(lista final)

16/04/2019 no site: www.educacao.pe.gov.br

III - Instituir a Comissão Coordenadora da Seleção, responsável pelo acompanhamento da execução
do processo seletivo, ficando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência do
primeiro:
NOME

CARGO

Renata Serpa Vieira
Daniella Nardon
Ângela Dolores Pinto de
Melo
Mário Andrade

Superintendente do Programa Ganhe o Mundo
Gestora Técnica de Intercâmbio
Gestora Técnica de cursos de línguas e pósintercâmbio
Analista de Sistemas

MATRÍCUL
A
351.678-4
368.027-4
316.511-6
723

IV – Delegar competência à Superintendente do Programa Ganhe o Mundo, para a execução de
todo processo seletivo de que trata esta portaria, tais como:
a.
Elaboração do edital;
b.
Inscrição do(a) candidato(a);
c.
Aplicação e correção das provas;
d.
Divulgação dos resultados;
e.
Além de todos os comunicados que se fizerem necessários.
V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
VI - Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 03 de dezembro de 2018.
FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Secretário de Educação
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