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Brasília, 10 de abril de 2014.

NOTA INFORMATIVA 016/2014
Assunto: Pronatec EJA – informações complementares.

Prezados/as,
Conforme a Nota Informativa 06/2014, a Secretaria da Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), parceira demandante do Pronatec na modalidade
Pronatec EJA, organizou a adesão de suas unidades demandantes dos estados, Distrito Federal e
municípios nos termos da Portaria nº 125, de 13 de fevereiro de 2014 (ver anexo).
Neste momento, há um conjunto de unidades demandantes aptas a participar
do Pronatec/Bolsa-Formação e é preciso finalizar o processo de pactuação 2014/1.
Então, até o dia 14 de abril, a SECADI fará contato com os ofertantes para
confirmar as propostas registradas no Sistec e, em seguida, procederá à aprovação
das vagas previstas para o primeiro semestre de 2014.
Solicitamos que os ofertantes que apresentaram propostas de vagas para as
modalidades Pronatec EJA façam contato com a SECADI para agilizar essa
articulação. Falar com Rodrigo de Oliveira e Josias Pereira, nos fones (61) 20229165/9163.
Ratificamos as modalidades de demandas descritas no quadro abaixo:
Modalidade de
demanda

Tipo de
modalidade

Perfil dos beneficiários

Pronatec EJA
Técnico
Integrado

Egressos do ensino fundamental,
inclusive na modalidade EJA e do
ProJovem Urbano, com idade igual ou
superior a 18 anos.

Pronatec EJA
Técnico
Concomitante

Egressos do ensino fundamental,
inclusive na modalidade EJA e do
ProJovem Urbano, com idade igual ou
superior a 18 anos.

Compartilhada

Pronatec EJA
FIC
Fundamental

Estudantes matriculados no ensino
fundamental EJA, com idade igual ou
superior a 15 anos.

Pronatec EJA
FIC Médio

Estudantes matriculados no ensino
médio EJA, com idade igual ou
superior a 18 anos.

Unidades
demandantes

Secretarias
municipais,
estaduais e
distrital (órgãos
gestores da EJA e
do ProJovem)

Secretarias
municipais,
estaduais e
distrital (órgãos
gestores da EJA)

No caso do Pronatec EJA Técnico Integrado, a instituição deverá realizar
contato com a Coordenação da Bolsa-Formação na SETEC/MEC para tratar do
encaminhamento das propostas de cursos e vagas e respectivos valores da horaaluno, tal como prevê a Portaria MEC nº 168 de 2013, na alteração feita pela
Portaria MEC nº 114, de 7 de fevereiro de 2014 (Ver anexo).
Encaminhamos, novamente, o documento referência do Pronatec EJA e
registramos que a webconferência sobre Pronatec EJA, realizada no dia 28 de
fevereiro, está disponível no portal.mec.gov.br.
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