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O Centro Universitário Anhanguera de Niterói (Unian) vai ofertar curso técnico em Farmácia. A instituição oferece 2.360 vagas gratuitas

Para o diretor-geral da Electra, Márcio Cardia, é fundamental ter mão de obra especializada: “O Pronatec é uma oportunidade sublime de desenvolver o ensino técnico no país”

R$ 6

T
erminam amanhã as
inscrições para as
291.338 vagas em cur-
sos técnicos gratuitos

oferecidos pela Seleção Uni-
ficada da Educação Profis-
sional e Tecnológica (Sisu-
tec), por meio do Programa
Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego (Pro-
natec). Segundo o Ministé-
rio da Educação, até ontem
661.825 candidatos se cadas-
traram no site sisutec.mec.
gov.br. A Região Sudeste con-
centra a maior oferta de va-
gas, com 162.339, sendo
36.838 distribuídas em 14
municípios no Estado do
Rio de Janeiro. Cada candi-
dato pode fazer até duas op-
ções de cursos.

As duas primeiras convo-
caçõespriorizam os estudan-
tes que participaram do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) em 2013 e que te-
nham obtido nota acima de
zero na prova de redação. É
necessário ter concluído o
Ensino Médio em escola da
rede pública ou ter sido bol-
sista integral em institui-
ções privadas.

Os cursos são oferecidos
por instituições públicas e
privadas de Ensino Superior
e de educação profissional e

tecnológica. Os mais procu-
rados pelos concorrentes
são técnico em segurança do
trabalho, técnico em logísti-
ca, técnico em enfermagem,
técnico em informática e téc-
nico em edificações.

A previsão é que os resul-
tados sejam divulgados nos
dias 25 de março e 1º de
abril. As aulas vão começar
de 14 de abril a 12 de maio.
De acordo com o cronogra-
ma, a inscrição online para
vagas remanescentes (de es-
tudantes com Ensino Médio
completo, mas que nãoparti-
ciparam do Enem 2013), se-
rá entre 7 e 13 de abril.

Segundo o Ministério da
Educação, os cursos são gra-
tuitos para o aluno, inclusi-
ve, os ofertados em unida-
des privadas. Para este gru-
po o governo repassa recur-
sos no valor médio de R$ 6
por hora-aula, individuais,
para subsidiar os custos.

A Escola Técnica Electra
vai oferecer 640 vagas em
cursos técnicos. Segundo o
diretor-geral da Márcio Car-
dia, para o país ser desenvol-
vido, é fundamental ter mão
de obra especializada: “O
curso técnico ofereceesse co-
nhecimento e intensifica a
indústria do Brasil. Atual-
mente, temos um desfalque
de profissionais capacita-
dos. Mas o Pronatec mostra
que o governo abriu os olhos
para essa questão, pois é
uma vergonha o país impor-
tar profissionais.”

CARLO WREDE

DIVULGAÇÃO

TOME NOTA

Data do resultado da
primeira chamada. A
segunda é 1º de abril, de
acordo com o cronograma.

25/03

Alunos inscritos no
Enem de 2013 terão
prioridade nas duas
chamadas.
Inscrições devem
ser feita na internet

ALESSANDRA HORTO
ale.horto@odia.com.br

INFORMAÇÕES
■ Os candidatos podem ob-
ter mais informações por
meio da central de atendi-
mento do Ministério da
Educação, no telefone
0800 616161 ou no e-mail
sisutec@mec.gov.br.

NÚMERO E SENHA
■ Para se inscrever na pri-
meira fase do Pronatec, é
obrigatório fornecer o nú-
mero da inscrição e a se-
nha do Enem 2013.

CONCORRÊNCIA
■ Os candidatos serão esco-
lhidos de acordo com a no-
ta do Enem 2013, dentro
do número de vagas em ca-
da curso, por modalidade
de concorrência.

NOTA DE CORTE
■ Será aplicada nota de cor-
te para ser classificado pa-
ra um curso e de acordo
com o número de vagas e o
total de candidatos inscri-
tos. A nota será calculada
uma vez por dia por meio
do Sisutec. O dado poderá
ser utilizado para o candi-
dato monitorar a inscrição.

SEGUNDA CHANCE
■ Quem não foi aprovado
na primeira ou segunda
chamada, poderá se inscre-
ver pela Internet, no site si-
sutec.mec.gov.br, para as
vagas que não foram ocu-
padas no Sisutec. Será exi-
gido somente a conclusão
do Ensino Médio.
■

LISTA DE CURSOS
■ A lista dos cursos está
em sisutec.mec.gov.br/cur-
sos. Busca por município,
instituição ou curso.

Valor da hora-aula por
aluno, pago pelo governo
federal às instituições para
subsidiar os custos.

Oferta de 291 mil vagas em
cursos grátis vai até amanhã

>Cursos oferecidos em
quatro unidades da Elec-
tra, pelo Pronatec: Eletrô-
nica: 40 vagas no Centro,
40 Maracanã, 80 Campo
Grande e 30 Madureira.
Eletrotécnica: 40 Centro,
80 Maracanã e 80 Campo
Grande. Telecomunica-
ções:80 Centro e 40 Mara-
canã. Petróleo e gás: 40
Madureira. Segurança do
trabalho: 40 Madureira.

A Universidade Está-
cio de Sá oferece 29.840
vagas em 21 unidades no
estado. Automação indus-
trial, desenho de constru-

ção civil, edificações, enfer-
magem e estética estão en-
tre os 25 cursos. O material
didático é sem custo. A insti-
tuição ainda oferece orienta-
ção de carreira, central de es-
tágio e portal de vagas.

A UniCarioca tem 1.040
vagas nas unidades do Rio
Comprido e Méier. Há vagas
para os cursos de Informáti-
ca, Jogos Digitais, Computa-
ção Gráfica, Rede de Compu-
tadores e Logística. Durante
o primeiro período, os estu-
dantes terão 50% do valor
de uma passagem de ônibus
custeados pela instituição.

O Senai Rio oferece
7.245 vagas em cursos. Há
oportunidades na área de
alimentos (Vassouras), au-
tomação industrial (Benfi-
ca, Caxias, Itaguaí, Jacare-
paguá, Macaé, Volta Re-
donda), comunicação vi-
sual (Maracanã-Unidade
Artes Gráficas), constru-
ção naval (Barra Mansa,
Niterói) e edificações (Ti-
juca), entre outros.

A Anhanguera de Nite-
rói tem 2.360 vagas em 19
cursos nas áreas de saú-
de, informática, meio am-
biente e construção civil.

Número de inscrições para
o curso técnico em
Segurança do Trabalho, o
mais procurado.

ECONOMIA

No Estado do Rio, são oferecidas 36.838 chances. Saiba como se inscrever na seleção

SERVIÇO

83.260

Oportunidades por instituição de ensino


