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Fontes de informação Pronatec: 

 Acesso ao endereço eletrônico pronatec.mec.gov.br 
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 Ligação para 0800 61 61 61 (opção 8) 
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 Brasília, 30 de janeiro de 2014. 
 

Nota Informativa Pronatec – 02/2014 

Assunto: Adesão ao Sisutec 2014/1  
 

 

Prezados, 

 

Seguem atos normativos relativos à Edição 1/2014 do Sistema de Seleção Unificada da Educação 

Profissional e Tecnológica – SISUTEC: 

 PORTARIA SETEC/MEC N° 01, de 29 de janeiro de 2014, que altera a Portaria SETEC/MEC 

nº 20, de 27 de junho de 2013, que aprova a Tabela de Mapeamento de cursos técnicos 

para oferta no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec).  

 EDITAL DE ADESÃO AO SISUTEC Nº 01, de 29 de janeiro de 2014, que define cronograma e 
demais procedimentos para a apresentação de proposta de oferta de vagas gratuitas em 
cursos técnicos na forma subsequente no âmbito Pronatec, para ingresso no primeiro 
semestre de 2014.  

 Nos próximos dias, também serão publicadas alterações na Portaria MEC nº 168/2013 e 

nas resoluções do FNDE. A partir de 2014, para os cursos técnicos na forma subsequente, 

realizados no âmbito do Pronatec/Bolsa-Formação, não há previsão de recurso específico 

para assistência estudantil.  Portanto, as instituições das redes públicas e dos SNA também 

deverão indicar a proposta de valor da hora-aluno por curso ao registrar suas propostas no 

SISTEC.  Por isso, teremos ajustes no artigo 46 (ver NR Portaria 1.007/2013), que trata da 

definição de cursos e vagas, e no artigo 60 no que se refere à assistência estudantil.  

Recomendamos aos parceiros ofertantes das redes públicas de educação profissional e tecnológica 

e aos Serviços Nacionais de Aprendizagem que aguardem essas publicações para realizar a apresentação 

de proposta de oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente, no Sistema Nacional de 

Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC. 

 

 
Atenciosamente, 

Equipe PRONATEC 
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