SIC Nº 14/2013
Belo Horizonte, 23 de maio de 2013.
PRONATEC COPA. OBJETIVOS. CURSOS OFERECIDOS. CIDADES QUE SEDIARÃO OS CURSOS. GOVERNO ABRE PRÉ-MATRÍCULA DO
PRONATEC COPA PARA 120 CIDADES.

Boa parte das IES brasileiras sabe muito pouco ou quase nada sobre o PRONATEC... Menos ainda, sobre o PRONATEC COPA.
O PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica e envolve um conjunto de iniciativas. Todas as informações, incluindo a
base legal, podem ser obtidas no endereço http://pronatec.mec.gov.br/.
As IES privadas devem conhecer a Medida Provisória nº 593, de 05/12/2012.
Já o PRONATEC COPA é um programa que tem por objetivo atender à necessidade por novos profissionais, com a oferta de cinco cursos:
recepcionista em meios de hospedagem, camareiro em meios de hospedagem, garçom, auxiliar de cozinha e organizador de eventos.
Cento e vinte (120) municípios foram selecionados para oferta dos cursos, atendendo os critérios descritos em
http://www.pronateccopa.turismo.gov.br/cidades.html.

Os cursos são presenciais e gratuitos, com duração média de quatro meses. Serão oferecidos nas sedes do Sistema S (SENAC,
SENAI, SESC, SESI, SENAT) e nos institutos federais de educação profissional. Os participantes terão auxílio estudantil, com
alimentação e transporte.
As cidades não contempladas e que terão centro de treinamentos e/ou hotéis listados no pacote da FIFA, podem enviar ofício com
solicitação de adesão ao programa. Informações no endereço http://www.pronateccopa.turismo.gov.br/cidades.html.

Agência Brasil
(http://esportes.terra.com.br/futebol/copa-2014/governo-abre-pre-matricula-do-pronatec-copa-para-120cidades,5ee32278212ce310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html)
21 de Maio de 2013
Governo abre pré-matrícula do Pronatec Copa para 120 cidades
Para fazer a pré-matrícula, o interessado deve procurar a secretaria de turismo de sua cidade
As pré-matrículas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, na modalidade Pronatec Copa, estão já abertas e se
encerram no dia 7 de junho. São ofertados cinco cursos: recepcionista e camareiro em meios de hospedagem, garçom, auxiliar de
cozinha e organizador de eventos. Pessoas que têm mais de 18 anos e que moram em uma das 120 cidades contempladas podem se
inscrever em um dos cursos disponíveis.
Para fazer a pré-matrícula, o interessado deve procurar a secretaria de turismo de sua cidade. Depois de matriculado, será emitida uma
carta de encaminhamento, que deverá ser apresentada na instituição de ensino, juntamente com os seguintes documentos: carteira de
identidade (cópia e original) ou carteira de motorista; CPF (cópia e original); declaração de escolaridade; e comprovante de residência.
As 120 cidades contempladas podem ser consultadas no site do programa. Em caso de dúvida, elas podem ser esclarecidas pelo telefone

0800 606 8484. O Pronatec Turismo foi criado pelo Ministério do Turismo para contribuir para a melhoria na qualidade da prestação de
serviços aos turistas.
Os cursos serão feitos nestas instituições: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional do Comércio (Senac),
Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Social do Transporte (Sest), escolas públicas
federais e estaduais, institutos federais e escolas estaduais de educação profissional, ou outras criadas pelos ofertantes, como unidades
remotas de ensino.
O programa é dividido em três linhas de ação: Pronatec Copa, que visa a atender à necessidade por novos profissionais; Pronatec Copa na
Empresa, que busca facilitar aos empresários o aperfeiçoamento de seus empregados e colaboradores; e o Pronatec Copa Social, que
oferece qualificação às pessoas em situação de vulnerabilidade social, facilitando sua inserção no mercado de trabalho.
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