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Brasília, 29 de novembro de 2013. 

 

NOTA INFORMATIVA 026/2013 

Assunto: Pronatec Seguro-Desemprego 

 

O Pronatec Seguro-Desemprego é uma modalidade de demandas que atende trabalhadores 

requerentes do Seguro-Desemprego, encaminhando-os a cursos de formação inicial e 

continuada (FIC) ou de qualificação profissional. Tal modalidade tem como demandante o 

Ministério do Trabalho e Emprego e como unidades demandantes o Sine e outras agências 

do trabalhador. 

Conforme o Decreto 7.721, de 16 de abril de 2012, até o mês de outubro do presente ano, o 

segurado que solicitasse a assistência financeira pela terceira vez, dentro de um período de 

dez anos, deveria ser encaminhado a um curso de formação inicial e continuada ou de 

qualificação profissional. O Decreto 8.118, de 10 de outubro de 2013, alterou essa condição: 

a partir de outubro deste ano, o beneficiário deve ser encaminhado aos cursos do 

Pronatec quando solicitar o auxílio pela segunda vez. 

De acordo com o previsto no art. 8º do Decreto 7.721/2012, será publicada nos próximos 

dias a Portaria Interministerial MEC/MTE, minuta anexa, que regulamentará: 

I - as características dos cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional 
ofertados no âmbito deste Decreto; e 

II - as demais condições, requisitos e normas necessárias para aplicação da condicionalidade.   
 

Para agilizar a operação de encaminhamento e acompanhamento dos beneficiários aos 

cursos do Pronatec/Bolsa-formação, o MEC desenvolveu um webservice que integra o 

Sistec e o Portal Mais Emprego. Assim, as unidades demandantes do MTE realizam a pré-

matrícula dos beneficiários diretamente no Portal Mais Emprego.  

 

Por fim, solicitamos especial atenção dos ofertantes na abordagem com o público 

beneficiário da modalidade seguro-desemprego, já que esses trabalhadores precisam 

realizar o curso para não perderem a assistência financeira.  
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