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   O Senai/RR atendeu em 2012 mais de 2.300 
pessoas pelo Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico - PRONATEC, em mais de 100 
diferentes cursos.

                                      Não fique de fora dessa!
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O que é o Pronatec?

Quem pode fazer um
curso pelo PRONATEC?

Objetivo:

Incentivos:

Requisitos de Acesso:

Como participar?

Modalidades:

O Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego) é um programa do Governo Federal, que tem 
como objetivo ofertar cursos de educação profissional e 
tecnológica para um público especifico .

Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 
educação profissional técnica de nível médio e de cursos de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional 
presencial e a distância; O aluno matriculado em algum curso do PRONATEC receberá 

Assistência Estudantil.

Bolsa-Formação Estudante:
s   Estudantes do 2º ou 3º do ensino médio da rede pública;
s   Ter a partir de 16 anos e atender ao pré-requisito dos cursos
s   Possuir RG e CPF.
s   Apresentar declaração de matrícula da escola.
Bolsa-Formação Trabalhador: 
s   Ter entre 16 e 59 anos e atender ao pré-requisito dos cursos
s   Possuir RG e CPF; 
s Apresentar cópia do Cartão com número do NIS, quando for 
Beneficiário do Bolsa família, ou dependente, ou cópia da 
carteira de trabalho, quando for desempregado.

Efetuar a pré-matrícula através do site
 http://pronatec.mec.gov.br  ou procurar a recepção do 
SENAI-RR.

Bolsa-Formação Estudante: Oferta de cursos técnicos de 
nível médio e de Formação Inicial e Continuada- FIC para 
estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio da rede pública, 
inclusive para educação de jovens e adultos. 
A articulação da oferta é feita pelo MEC em diálogo com as 
Secretarias Estaduais de Educação. 
Bolsa-Formação Trabalhador: Oferta de cursos de FIC para 
pessoas inscritas no Cadastro Único (Pronatec/Brasil Sem 
Miséria): a articulação da oferta é feita pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social - MDS  em diálogo com as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Assistência Social e de 
Trabalho. 
Oferta de cursos de FIC para beneficiários do Seguro-
Desemprego: a articulação da oferta está em definição pelo 
MEC e pelo MTE.

s Trabalhadores, inclusive agricultores familiares, 
silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores;
s    Povos indígenas;
s    Comunidades quilombolas;
s    Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas;

s    Desempregados;
s    Pessoas com deficiências;
s Pessoas que recebem benefícios dos programas federais de 
transferência de renda ou que estejam cadastradas no 
CadÚnico;
s  Praças do Exército e da Aeronáutica com baixa do Serviço 
Militar ou Atiradores de Tiro de Guerra;
s Estudantes matriculados no Ensino Médio das escolas 
públicas, inclusive na Educação de Jovens e Adultos.
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