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Inscrições abertas para o Programa Jovens Embaixadores 2021
As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de março de 2021, via 

Facebook
A Embaixada Americana está com inscrições abertas para o programa Jovens 
Embaixadores 2021, que tem como objetivo oportunizar aos estudantes 
brasileiros um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos, promovendo o 
protagonismo juvenil, o empreendedorismo social, bem como o fortalecimento 
dos laços de amizade, respeito e colaboração entre as nações. As inscrições 
para o programa podem ser feitas até o dia 07 de março de 2021, via Facebook: 
https://www. facebook.com/JovensEmbaixadores. O Edital da seleção, bem 
como todas as informações e instruções para inscrição, estão disponíveis no 
website da Embaixada: https://br.usembassy. gov/pt/education-culture-
pt/programa- -jovens-embaixadores/. Para o desenvolvimento do processo de 
seleção, as InstituiçõesParceiras (IPs) no Estado são: o Centro Binacional 
(IBEUV) Vila Velha e a Secretaria da Educação (Sedu), juntamente com as 
Superintendências Regionais de Educação (SRE). Devido à situação de 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), caso não seja possível realizar o 
intercâmbio nos Estados Unidos em julho de 2021, os selecionados serão 
convidados a participar de um intercâmbio em formato virtual, interativo e 
inovador. O programa é direcionado a jovens estudantes que buscam soluções 
criativas para problemas em suas comunidades, por meio de ações de 
empreendedorismo social – entendidos, nesta ação, como o conjunto de ações 
que levam a uma transformação social positiva, desenvolvendo uma ideia, um 
produto ou serviço com o objetivo de beneficiar não somente a si próprio, mas 
também a sua comunidade, independentemente de serem grandes ou 
pequenas ações, ou da área de empreendedorismo, que pode abranger, por 
exemplo, inclusão social, educação, cultura, crédito comunitário, mobilidade 
urbana, igualdade de gênero e raça, meio ambiente, necessidades especiais, 
cooperativas em geral, entre outras. Dentre as atividades do Programa Jovens 
Embaixadores 2021 nos Estados Unidos estão incluídas visita a Washington, 
D.C., com oficinas sobre liderança e empreendedorismo e visitas a escolas, 
projetos de empreendedorismo social e reuniões com representantes do 
Governo. Os estudantes visitarão ainda o estado de Vermont, no norte dos 
Estados Unidos, onde participarão de atividades relacionadas ao tema do 
programa, conhecerão projetos de empreendedorismo jovem e farão 
apresentações sobre o Brasil.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Sedu abre formação inédita na Metodologia de Nivelamento
O objetivo da ação é capacitar o profissional da educação, para 

atender os estudantes neste momento de pandemia
A Secretaria da Educação (Sedu), por meio do Centro de Formação dos 
Profissionais da Educação (Cefope), oferta a “Formação Nivelamento – Turma 
1/2021”. As vagas são ilimitadas para os profissionais de toda a Rede Estadual 
que desejam se capacitar nessa estratégia pedagógica. O período de inscrição 
teve início na última quarta-feira (17) e termina no próximo dia 25 de fevereiro. 
O público-alvo é constituído pelos profissionais docentes e equipes 
pedagógicas, sendo coordenadores pedagógicos, pedagogos e professores das 
disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aplicadas nas 93 
escolas com oferta de Educação em Tempo Integral. A formação é pré-requisito 
para o trabalho do ano letivo 2021. A FORMAÇÃO - O percurso formativo é em 
Educação a Distância (EaD), no formato autoinstrucional e dentro do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), com um rico material conceitual que é ampliado 
e fortalecido por outros materiais didático-formativos, elaborado em parceria 
com os Estados de Goiás (GO) e do Rio Grande do Norte (RN) e tem apoio do 
Instituto Sonho Grande (ISG). A formação conta com atividades de 
compartilhamento e avaliação das aprendizagens que retomam e consolidam o 
que foi trabalhado ao longo dos tópicos do curso. O objetivo da ação é capacitar 
o profissional da educação na metodologia de Nivelamento, visando, 
principalmente, a preparar os profissionais e atender os estudantes neste 
momento de pandemia, com o retorno das aulas no formato híbrido. A 
metodologia busca gerar informações importantes, a partir da avaliação dos 
estudantes, propiciando um feedback contínuo sobre o andamento do processo 
de ensino-aprendizagem, estimulando a autonomia e também a equidade no 
desenvolvimento educacional de cada um deles. O curso abordará uma reflexão 
importante sobre os processos individuais de aprendizagem, sobre avaliação, 
nivelamento, planejamento, sequências didáticas e também exemplos práticos 
dessa atividade pedagógica nos componentes da BNCC. A formação será 
realizada entre os dias 11 e 31 de março 2021.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Sedu apresenta modelo de serviço da 
Alimentação Escolar à Prefeitura de 

Vila Velha
A equipe da PMVV conheceu o modelo 

de serviço utilizado nas escolas da rede 
estadual.

A Secretaria da Educação (Sedu) recebeu, na 
última quinta-feira (11), uma equipe da 
Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), 
para apresentar o modelo do serviço 
terceirizado da Alimentação Escolar, que é 
utilizado nas escolas da Rede Estadual, além 
de partilhar as experiências na dinâmica 
t r a b a l h a d a  d i a r i a m e n t e  e  s u a s 
c o m p l e x i d a d e s .  A  s u b g e r e n t e  d e 
Alimentação Escolar da Sedu, Jaiara Ferreira 
Simões, e a nutricionista Suelen Natali 
apresentaram os principais motivos que 
levaram a optar por esse modelo de gestão, 
bem como as ações que envolveram o 
planejamento da ação, como: visitas 
realizadas em outros estados que já têm o 
serviço terceirizado; Termo de Referência 
inicial; realização de Audiência Pública; 
aceitação da sociedade civil; diálogo com os 
gestores e a efetiva implantação. A equipe da 
Prefeitura de Vila Velha solicitou a agenda e 
destacou o modo de trabalho executado pela 
prefeitura e as expectativas de uma possível 
implantação do modelo terceirizado. 
Participou da reunião, representando a PMVV, 
o assessor Rodrigo de Souza Simões. 
Segundo a subgerente de Alimentação 
Escolar, foi uma excelente decisão tomada 
pelo Estado, que em, aproximadamente, dez 
anos de terceirização total, se mostram 
efetivas as ações e formas de controle e 
qualidade da alimentação, permitindo ao 
diretor escolar a plena eficiência das políticas 
públicas pedagógicas, que são o foco dessa 
gestão.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (18-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Fapes divulga resultado de apoio 
financeiro a pesquisadores

A execução dos projetos será no 
período de 1º de março e 31 de 

maio de 2021
A Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Espírito Santo (Fapes) 
divulgou o resultado da primeira 
c h a m a d a  d o  E d i t a l 1 2 / 2 0 2 0 , 
con temp lando  com um aux í l i o 
financeiro pesquisadores e estudantes 
de mestrado ou doutorado, para realizar 
visitas ou estágios técnico- -científicos 
em laboratórios ou centros de pesquisa 
e desenvolvimento, localizados no 
Brasil ou no exterior. São R$ 960 mil em 
recursos, com origem no Fundo 
Estadual de Ciência e Tecnologia 
(Funcitec), aplicados por meio de três 
chamadas públicas que destinam, cada 
uma, R$ 180 mil para estágios e R$ 140 
mil para visitas técnicas. A execução 
dos projetos será no período de 1º de 
março e 31 de maio de 2021. Os 
estágios podem variar de 30 a 90 dias e 
as  v i s i tas  duram até  15 d ias . 
CATEGORIA ALUNO - Destinada a 
alunos de instituições, pública ou 
privada sem fins lucrativos, localizadas 
no Espírito Santo, e regularmente 
matriculados CHAMADA PÚBLICA em 
cursos de mestrado ou doutorado, 
recomendados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Super i o r  (Capes ) .  CATEGORIA 
P E S Q U I S A D O R  -  D e s t i n a d a  a 
pesquisadores com título de doutor ou 
mestre, com vínculo celetista ou 
estatutário em instituição de ensino, 
pesqu i sa ,  desenvo lv imento  ou 
inovação, pública ou privada sem fins 
lucrativos, localizadas no Espírito 
Santo. PRÓXIMAS CHAMADAS - O edital 
prevê duas outras chamadas: a 
segunda delas já está com inscrições 
abertas até o dia 02 de abril e contempla 
estágios e visitas a serem realizados 
entre 1º de junho e 31 de agosto de 
2021. No dia 30 de abril, a Fapes 
começa a receber as propostas, 
referentes à terceira e última chamada 
do Edital 12/2020, cujos estágios e 
visitas para serem realizados no período 
entre 1º de setembro e 31 de dezembro 
de 2021.
Fonte: Diário Oficial do estado do 
esp í r i to  Santo  (18-02-2021)  - 
D i s p o n í v e l  e m 
https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 

001/2021

PROCESSO N° 2021-FCP9W

A Secretaria de Desenvolvimento – SEDES 
torna público a todas as empresas 
interessadas em participar do referido 
certame, a retificação do Edital de 
Concorrência Pública n° 001/2021, com a 
alteração do item 6.1. referente as 
informações bancárias para depósito (ou 
meio similar, como transferências, etc.). 
Os demais itens permanecem inalterados. 
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