
06/07/2021 SEI/MEC - 2748738 - Ofício-Circular

https://sei.mec.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3218527&infra_sistema=… 1/2

Ministério da Educação 
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi�cio Sede - 4º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va,

Brasília/DF, CEP 70047-900 
Telefone: 2022-8581 - h�p://www.mec.gov.br 

  

   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 66/2021/GAB/SETEC/SETEC-MEC

Brasília, 6 de julho de 2021.

 

Aos(Às) Senhores(as) dirigentes das ins�tuições da Rede Federal de Educação Profissional,
Cien�fica e Tecnológica
 
 
Assunto: Alteração na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC)

 

Senhor(a) Dirigente,

 

1. Com os devidos cumprimentos, sirvo-me do presente expediente para comunicar a
recente alteração de �tularidade ocorrida no úl�mo dia 1º de julho de 2021 na Secretaria da
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, mo�vo pelo qual aproveito a
oportunidade para me apresentar como atual Secretário da Educação Profissional e Tecnológica
em exercício, nomeado por meio da Portaria MEC nº 727, de 1º de julho de 2021. 

2. Na oportunidade, tendo em vista o diálogo já estabelecido com as ins�tuições da
Rede Federal, coloco-me à disposição para dar con�nuidade às trata�vas já ar�culadas com esta
Secretaria, ao tempo em que aproveito o ensejo para encaminhar meus dados para contato:

Telefone/whatsapp: (61) 99219-3114.
E-mail: tomassantana@mec.gov.br.  

3. Ademais, externo o meu agradecimento às ins�tuições da Rede Federal pela
dedicação com a promoção e fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica e espero que
a parceria firmada por ocasião do permanente diálogo com essa Secretaria seja con�nuada, e
que, juntos, possamos trabalhar pela consolidação da EPT como polí�ca prioritária no País,
atendendo ao anseio de promover a educação pública de qualidade e o acesso ao mercado de
trabalho pelos nossos jovens. 

4. Por fim, agradeço a atenção dispensada e me coloco à disposição, renovando
protestos de es�ma e consideração.

 

Atenciosamente,

 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-30-de-junho-de-2021-329144120


06/07/2021 SEI/MEC - 2748738 - Ofício-Circular

https://sei.mec.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3218527&infra_sistema=… 2/2

TOMÁS DIAS SANT'ANA 
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica

 

Documento assinado eletronicamente por Tomas Dias Sant Ana, Secretário(a), em 06/07/2021, às 20:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2748738 e o
código CRC 89B36404.

Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.016706/2021-21 SEI nº 2748738


