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Brasília, 28 de agosto de 2013. 

 

NOTA INFORMATIVA 019/2013 

Assunto: Inscrições on-line vagas remanescentes do Sisutec. 

 

Seguem informações sobre as inscrições on-line para ocupação de vagas 
remanescentes do Sisutec:  

  

1. A partir das 19h do dia 29 de agosto até as 23h59min do dia 16 de setembro, 
estará aberta a inscrição on-line para vagas remanescentes do Sisutec, em 
cursos técnicos subsequentes, no seguinte endereço eletrônico: 
pronatec.mec.gov.br. 

 

2. Conforme o Edital Sisutec nº 001, de 2 de agosto de 2013, nessa etapa o 
requisito para a inscrição será apenas a conclusão do ensino médio, 
contemplando-se a participação de candidatos que tenham ou não realizado o 
ENEM. 

 

3. Na inscrição on-line não haverá o critério de reserva de vaga adotado 
nas modalidades de concorrência do Sisutec. 

 

4. Ao se inscrever para uma das vagas remanescentes do Sisutec, por meio de 
inscrição on-line, o candidato terá o prazo de dois dias para confirmar sua 
matrícula na unidade de ensino. O não-comparecimento do candidato à 
unidade de ensino até a data estabelecida no momento da inscrição on-
line resultará no cancelamento automático de sua inscrição. 

 

5. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e o candidato deverá 
apresentar a seguinte documentação solicitada no ato da inscrição: 

• Certificado de conclusão do Ensino Médio (original e fotocópia legível); 

• Histórico Escolar do Ensino Médio (original e fotocópia legível); 

• Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e fotocópia legível); 

• Carteira de Identidade, preferencialmente, ou Carteira de Trabalho. ou Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), ou Passaporte, ou Carteira Profissional 
(original e fotocópia legível); 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF) do próprio candidato (original e fotocópia 
legível); 

http://www.pronatec.mec.gov.br/


• Uma foto 3x4 recente; 

• Título de eleitor e comprovante de votação (1º e 2º turnos), ou documento 
oficial de justificativa por não ter votado, para candidatos maiores de 18 anos 
(original e fotocópia legível); 

• Certificado militar, para candidatos maiores de 18 anos e do sexo masculino 
(original e fotocópia legível); 

• Comprovante de residência (original e fotocópia legível). 

 

6. O MEC enviará mensagens aos estudantes que realizaram o ENEM em 
2012 e em edições anteriores, informando sobre o processo de inscrição on-
line para o preenchimento das vagas remanescentes do Sisutec. Recomenda-
se que a instituição de ensino ofertante de vagas remanescentes do 
Sisutec também realize a divulgação da inscrição on-line em suas 
localidades de atuação. 

 

7. Com o objetivo de assegurar a clareza e a pertinência das informações que 
serão divulgadas para a inscrição on-line, as unidades de ensino deverão 
efetuar no SISTEC os ajustes relativos às datas de início das aulas. 
Seguem abaixo as orientações sobre esses procedimentos, que poderão ser 
realizados das 14h do dia 28 de agosto até às 10h do dia 29 de agosto de 
2013..  

 

8. Em caso de dúvida, a instituição de ensino poderá obter mais informações 
por meio dos telefones (61) 2022-8967 e (61) 2022-8978 e do e-mail 
sisutec@mec.gov.br. 

 

 

Equipe Pronatec 

 

  



 

Procedimentos para alteração de data de início das aulas, que poderão ser 
realizados das 14h do dia 28 de agosto até às 10h do dia 29 de agosto de 
2013. 

 

Aba Pronatec. Menu Bolsa-Formação -> Proposta de Ofertas de Curso -> Listar Turmas. 

 

 
 
 

1. Tela de Alteração de datas 
a. Regra: 

i. Somente propostas aprovadas 
ii. A data não pode ser anterior à data original cadastrada 

iii. As datas devem obedecer os prazos estabelecidos no Edital (21/08 
a 21/10) 

 



 

 

 

 

 


