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Brasília, 25 de junho de 2014 

 

NOTA INFORMATIVA 040/2014 

Assunto: Pronatec/Bolsa-Formação – Pactuação 2014/2  

 

Prezados parceiros ofertantes e demandantes, 

 

Conforme mencionado na Nota Informativa Nº 038, de 02 de junho de 2014, a Pactuação 
2014/2 ocorrerá em duas etapas distintas: demanda identificada e demanda potencial. A 
primeira etapa, que se encontra em execução neste momento, é formada por vagas de turmas 
exclusivas e vagas identificadas, enviadas ao longo deste mês por nossos parceiros 
demandantes. Entende-se por vagas identificadas aquelas que foram identificadas pelos 
parceiros demandantes nacionais, junto a possíveis empregadores, para admissão no curto 
prazo.  

Em um trabalho conjunto com os demandantes nacionais, foram identificadas e removidas as 
duplicidades de demandas, assim como foram retiradas as demandas insuficientes para criar 
cursos, buscando atender o máximo de municípios possível, usando como referência a 
execução de 2013. O resultado deste trabalho, denominado Mapa de Demandas 
Identificadas 2014/2, pode ser obtido a partir do endereço 
https://map.mec.gov.br/projects/parceiros-demandantes-e-ofertantes-da-bolsa-formacao/ no 
link “Pactuação 2014.2” da aba Wiki. 

Para a primeira etapa, cada ofertante individualmente poderá apresentar propostas até o limite 
de cada curso/município do Mapa de Demandas Identificadas 2014/2. Se forem 
apresentadas propostas superiores ao limite, elas serão reduzidas na fase de homologação da 
SETEC. 

Com esse mapa, a primeira etapa da Pactuação 2014/2 seguirá conforme cronograma 
apresentado no quadro a seguir. 

Pactuação 2014/2 – 1ª. Etapa 

Período Ação Descrição 

26 de junho 
a 02 de 
julho 

UE apresenta proposta 
para ofertar as vagas do 
Mapa da Demanda 2014.2 
e os Mantenedores 
aprovam propostas das 
UE. 

 A UE apresenta propostas de oferta no Sistec, 
obedecendo aos limites do Mapa de 
Demandas 2014/2, especificamente no tocante 
aos cursos e vagas por município. Os 
mantenedores aprovam no Sistec as propostas 
de ofertas registradas pelas suas UE, podendo 
realizar ajustes durante o processo. 

03 a 14  de 
julho 

 

Homologação das 
propostas de vagas 
recebidas pela SETEC. 

 O processo de homologação prevê a 
redistribuição das vagas do Mapa da Demanda 
2014/2 entre as UE que propuseram ofertá-las. 

 Serão utilizados critérios como: i) o tamanho 
mínimo de turma; ii) o limite de vagas do curso 
no município e iii) a proporção de vagas 
apresentadas por cada ofertante em relação 
ao limite do curso no município.  

 Vagas em turmas exclusivas poderão ser 

https://map.mec.gov.br/projects/parceiros-demandantes-e-ofertantes-da-bolsa-formacao/


tratadas de forma diferenciada, em função das 
especificidades deste tipo da oferta. Caso 
necessário, os respectivos demandantes serão 
mobilizados pela SETEC para realizar ajustes.  

15 de julho Disponibilização das 
vagas para oferta de 
turmas 

 As vagas homologadas na primeira etapa da 
Pactuação 2014/2 são disponibilizadas para 
que as UEs criem as turmas no Sistec. 
Entretanto, as turmas não poderão iniciar 
antes de agosto. 

 

A segunda etapa da Pactuação 2014/2 seguirá um procedimento análogo ao utilizado nas 
pactuações de anos anteriores. Em conjunto com os demandantes, os ofertantes definirão as 
suas ofertas de vagas, nesta etapa denominadas vagas potenciais. Após essa articulação, os 
ofertantes deverão registrar as propostas de ofertas de vagas no Sistec, seguindo o 
procedimento usual. 

É importante observar que a segunda etapa (demanda potencial) não admitirá propostas iguais 
a primeira fase, considerando o conjunto Curso/Município/Demandante. O Sistec não 
apresentará a possibilidade de ofertar em uma localidade um curso que já tenha sido ofertado 
na primeira fase para um mesmo demandante. 

O cronograma da segunda etapa está consolidado no quadro a seguir. 

Pactuação 2014/2 – 2ª. Etapa 

Período Ação Descrição 

07 a 13 de 
julho 

Registro das propostas de 
oferta de vagas potenciais 

 A UE registra no Sistec as propostas de 
ofertas de vagas potenciais, resultante da 
articulação com os demandantes locais. Os 
mantenedores aprovam no Sistec as propostas 
de ofertas registradas pelas suas UE, podendo 
realizar ajustes durante o processo. 

14 a 20 de 
julho  

Aprovação das propostas 
de vagas potenciais 

 O demandante aprova as propostas de ofertas 
de vagas potenciais registradas na segunda 
etapa da Pactuação 2014/2. 

21 a 27 de 
julho 

Homologação das 
propostas de vagas 
potenciais 

 A SETEC realiza, no Sistec, a homologação 
das vagas potenciais aprovadas pelos 
demandantes, respeitando os limites 
orçamentários. 

28 de julho Disponibilização das 
vagas potencias para 
oferta de turmas 

 As vagas homologadas na segunda etapa da 
Pactuação 2014/2 são disponibilizadas para 
que as UEs criem as turmas no Sistec. 

 

Por fim, a equipe da Setec gostaria de agradecer a todos os parceiros demandantes pelo 
valoroso envolvimento no processo de construção do Mapa da Demanda 2014/2. 

 

 

Equipe Pronatec/Bolsa-Formação 


