
 

O Departamento de Estado dos EUA e o IREX, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (Consed), anunciam o processo seletivo para um programa que vai levar excelentes 

professores de escolas de nível médio aos EUA para uma oportunidade de desenvolvimento 

profissional. Assim, o International Leaders in Education Program (ILEP) tem o objetivo de: 

 Melhorar a experiência dos professores em sua disciplina de ensino e equipá-los com uma 

compreensão profunda de práticas melhores de métodos de ensino, planejamento de aulas e 

tecnologia instrucional; 

 Criar entre os educadores uma compreensão de diferentes aspectos dos EUA. 

 Desenvolver relações produtivas e duradouras, bem como um mutual entendimento entre 

EUA e professores internacionais e seus alunos. 

 Contribuir para a melhoria do ensino nos países participantes, preparando-os para atuarem 

como líderes que, ao regressarem, aplicarão e compartilharão a sua experiência e as 

habilidades com os seus colegas e alunos. 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE: 

 Ser professor de nível médio, em tempo integral, em uma escola que atende a uma 

população essencialmente local; 

 Ter cinco ou mais anos de experiência em sala de aula no ensino de Língua Inglesa (rede 

estadual); 

 Ser cidadão e residente de/em países elegíveis pelo ILEP; 

 Ter Diploma de Licenciatura (Letras); 

 Obter, no mínimo, 500 pontos no TOEFL ou exame equivalente de proficiência em língua 

inglesa; 

 Demonstrar o compromisso de continuar a ensinar após a conclusão do programa; 

 Ter submetido um pedido completo (Preencher corretamente todos os 

formulários/questionário do programa). 

 

Observação: Ex-participantes dos programas International Leaders in Education (ILEP), Teaching 

Excellence and Achievement (TEA), Partners in Education (PiE) e Fulbright Teacher Exchange não 

podem se candidatar. 

 

 



O QUE O PROGRAMA PROVÊ? 
 

 Suporte de visto; 

Orientação pré-partida realizada no país de origem do participante; 

Passagens aéreas; 

 Orientação de boas-vindas em Washington; 

Taxas do programa acadêmico; 

Habitação (geralmente compartilhados com outros companheiros de programa) e refeições; 

 Cobertura de seguro médico de acidentes e doença; 

Transporte para a escola (se necessário); 

Ajuda de custo para despesas ocasionais durante o programa acadêmico da universidade; 

Subsídio para livros / desenvolvimento profissional; 

Subsídio bagagem / transporte 

Oportunidade de candidatar-se a pequenas bolsas de estudantes. 

 

O processo de seleção dos bolsistas do ILEP será realizado  através de um concurso aberto, baseado 

no mérito com base nos critérios abaixo. Os principais candidatos serão entrevistados e deverão se 

submeter ao TOEFL (Teste de Inglês como Língua Estrangeira) ou exame de língua Inglês equivalente 

ou fornecer resultados válidos a partir do ano passado, ou junho de 2014. 

 

 Habilidades na língua inglesa adequadas para gerenciar cursos, desenvolver planos de aula e 

equipe-aprendizagem nas escolas dos EUA (a pontuação mínima no TOEFL equivalente a 500 é 

exigida para a participação ILEP); 

 Experiência e realizações profissionais educacionais; 

 Compromisso demonstrado no ensino secundário; 

 Demonstrar potencial de liderança; 

 Estar preparado (incluindo a maturidade, flexibilidade e capacidade de independência) para um 

programa intensivo de treinamento norte-americano com o tempo livre muito limitado para viagens 

pessoais ou de turismo; 

 Vontade e capacidade para trabalhar e viver de forma colaborativa com seus pares internacionais 

para promover uma comunidade de aprendizagem positiva para o desenvolvimento profissional; 

 Capacidade de expressar ideias com clareza e eficácia; 

 Os candidatos que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de viajar para os EUA terão 

prioridade; 

 Potencial para desenvolver vínculos de longo prazo entre os EUA e instituições de ensino do país de 

origem. 

 

 
Os interessados em participar desse processo seletivo deverão preencher os formulários (APPLICATION 

FOR INTERNATIONAL TEACHERS + INSTITUTIONAL SUPPORT AND REFERENCE FORM, conforme anexos) 

e enviá-lo à Coordenadoria Estadual, pelo e-mail vanessa.goes@seed.se.gov.br, até o dia 15 de março, 

juntamente com os seguintes documentos: cópia de RG, CPF, diploma de graduação, curriculum vitae 

(seguindo o modelo do programa, conforme anexo) e comprovação de tempo de magistério em língua 

inglesa. 


