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Divulgação das inscrições para o Curso de Inglês Online para Servidores  
3ª Edição/2013 – Férias!

Prezados,

Devido ao interesse de muitos servidores, informamos que as inscrições para o Curso de Inglês Online para 
Servidores serão reabertas! Por isso, será ofertada a 3ª Edição/2013 – Férias!

Inscrições: entre 3 e 10 de dezembro de 2013;
Período de realização do curso: entre 14 de dezembro de 2013 e 14 de abril de 2014, no ritmo de cada cursista.

O curso é direcionado a todos os servidores ativos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) em 
exercício no Quadro do Magistério (QM), no Quadro da Secretaria da Educação (QSE) e no Quadro de Apoio Escolar 
(QAE), constantes na base da CGRH, no período de inscrição.

Já são mais de 80 mil inscritos! Lembramos que não há limite de vagas: todos os servidores interessados poderão 
inscrever-se. Importante ressaltar que cada servidor só poderá fazer sua inscrição uma vez, não havendo possibili-
dade de troca de turma, nem de cancelamento de inscrição.

Para realizar a inscrição, cada servidor interessado deverá:

- Acessar, entre 3 e 10 de dezembro, o hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/inglesonline;

- Clicar no canal “INSCRIÇÕES”;

- Ler atentamente o Regulamento referente a esta 3ª Edição/2013 – Férias;

- Em seguida, clicar em “Clique aqui para abrir o Formulário de Inscrição”;

- Para acessar o formulário de inscrição, utilizar o CPF (onze dígitos, sem pontos ou hífen) e a data de nascimento 
no formato dd/mm/aaaa;

- Preencher os campos necessários e, ao finalizar a inscrição, tomar nota do protocolo expedido pelo sistema e 
enviado ao e-mail cadastrado. Este será o comprovante de que a sua inscrição foi realizada com sucesso! 

Para mais informações sobre o curso, vocês deverão ler atentamente o Regulamento desta edição disponível para 
consulta no hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/inglesonline. Em caso de dúvidas, enviar um chamado à 
equipe do curso pelo “Fale Conosco”, disponível no canal “Dúvidas Frequentes”.

Divulguem ao máximo estas informações a todos os quadros em exercício nas unidades escolares, nas diretorias 
de ensino e nos órgãos centrais.

Contamos com a participação de todos os interessados em realizar esse curso!

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br


