
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Ministério da Educação 

Esplanada dos Ministérios, Bloco  "L", Anexo I 
2º Andar, Sala 213—, Brasília, DF, CEP 70047-900  

Fone: +55 61 2022-8557 —  
 

 

 

E-Mail: pronatec@mec.gov.br 

 http://pronatec.mec.gov.br 

 

 

Brasília, 29 de julho de 2013. 

NOTA INFORMATIVA 014/2013 

Assunto: Alteração do prazo para oferta de cursos técnicos na forma 
subsequente. 

 

O prazo para registro de propostas de oferta de cursos técnicos na forma 
subsequente foi ampliado para o dia 30 de julho de 2013, até as 12h.  

O período para inscrições dos estudantes mantém-se de 5 a 9 de agosto, com a 
previsão de início das aulas entre os dias 22 de agosto e 21 de outubro de 2013. 

A Portaria que dispõe sobre o Sisutec e o Edital Sisutec 2013/2 serão 
publicados nos próximos dias. 

Registramos algumas das regras previstas no referido Edital: 

As vagas ofertadas no âmbito da Bolsa-Formação serão ocupadas, prioritariamente, 
por estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede 
pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, de acordo com o 
disposto no art. 2º, IV, da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. 

Somente poderá se inscrever no processo seletivo do Sisutec 2013/2 o estudante que 
tenha participado da edição do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem referente ao ano 
de 2012 e que, cumulativamente, tenha obtido nota acima de zero na prova de redação.  

O estudante poderá se inscrever no processo seletivo do Sisutec 2013/2 em até 2 
(duas) opções de vaga. 

Para acesso às instituições da Rede Federal, será reservada a proporção de vagas 
igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação do local 
de oferta de vagas da instituição, segundo o último Censo Demográfico divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que será reservada, por curso e 
turno, aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, nos termos da Lei nº 12.711, de 
29 de agosto de 2012. 

Haverá duas chamadas regulares e as vagas remanescentes serão disponibilizadas 
nas inscrições on-line. Não haverá lista de espera. 
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