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Brasília, 25 de fevereiro de 2014. 

 

NOTA INFORMATIVA 010/2014 

Assunto: Pronatec Copa 

 

O Ministério do Turismo (MTur), parceiro demandante no Pronatec, é responsável 
pelas modalidades Pronatec Copa, Pronatec Copa na Empresa e Pronatec Copa 
Social. As três modalidades têm o objetivo comum de qualificar profissionais para 
atuar nos diversos segmentos do turismo, hospitalidade e lazer, tendo em vista, 
especialmente, os eventos internacionais a serem realizados no Brasil de 2012 a 
2016. A especificidade de cada modalidade está no público atendido: enquanto o 
Pronatec Copa é aberto ao público em geral, o Pronatec Copa na Empresa atende 
trabalhadores que já atuam no setor e o Pronatec Copa Social é voltado aos 
egressos do ViraVida. 

Uma vez que a Copa do Mundo está prestes a ocorrer, registramos algumas 
orientações relacionadas às ofertas dessas modalidades: 

1. Iniciar as turmas do PRONATEC COPA o mais breve possível para que possam 
ser concluídas até 11 de junho de 2014. 

2. Alinhar a programação das turmas do PRONATEC COPA na EMPRESA com 
os órgãos estaduais e municipais de turismo para que as turmas iniciem ao longo do 
mês. 

3. Realizar os devidos ajustes das ofertas que serão realizadas em unidades 
remotas, no processo de repactuação, pois há casos em que a pactuação foi feita 
na “unidade sede” e que a demanda refere-se a uma unidade remota.  

4. Procurar contemplar, na repactuação, demandas apresentadas pelo Ministério 
do Turismo que ainda não tenham sido atendidas na pactuação de vagas do 
primeiro semestre de 2014. 

Sugere-se, ainda, que as ofertas no Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer sejam 
realizadas como turmas preferenciais para o MTur, de maneira a assegurar que 
suas demandas sejam atendidas. 

A oferta dos cursos de idiomas (inglês básico, inglês aplicado a serviços turísticos, 
inglês intermediário, espanhol básico, espanhol intermediário e francês básico) deve 
ocorrer conforme a pactuação. As vagas pactuadas no Pronatec Copa na Empresa 
foram homologadas em sua totalidade, pois se trata de modalidade exclusiva. Nas 
demais modalidades de outros Demandantes foi aprovado 30% das vagas 
pactuadas.   
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