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Secretaria da Educação do Estado realiza matrícula para os cursos do
Pronatec
Educação
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A Secretaria da Educação do Estado realiza, até sexta (17), a matrícula para os cursos de
qualificação pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Foram
ofertadas 2.455 vagas para a capital e interior do estado. Para fazer a matrícula, os contemplados,
via sorteio eletrônico, devem se dirigir aos Centros de Educação Profissional ou unidades
compartilhadas da rede estadual para os quais se inscreveram.

A Secretaria da Educação do Estado realiza, até sexta-feira (17), a matrícula para os cursos de
qualificação pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Foram
ofertadas 2.455 vagas para a capital e interior do estado. Para fazer a matrícula, os contemplados,
via sorteio eletrônico, devem se dirigir aos Centros de Educação Profissional ou unidades
compartilhadas da rede estadual para os quais se inscreveram.
No ato da matrícula serão exigidas cópias de CPF, RG, comprovante de residência, atestado de
escolaridade ou histórico escolar e comprovante de conta corrente de qualquer banco ou conta fácil
do Banco do Brasil, aberta em nome do estudante. O programa prevê o pagamento de auxílio
transporte e alimentação de R$ 15 por dia frequente, sendo realizado o cálculo ao final de cada
mês. A aula inaugural está programada para o dia 20 de novembro.
Os cursos, da modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), são voltados para estudantes dos
Ensinos Fundamental I e II (completo e incompleto) e Médio (completo e incompleto), além de
pessoas que já fizeram outros cursos pelo PRONATEC, a exemplo de trabalhadores e mulheres em
estado de vulnerabilidade.
As vagas estão distribuídas nos Centros de Educação Profissional e unidades compartilhas da rede
estadual localizados nas cidades de Capim Grosso, Ipirá, Riachão do Jacuípe, Gandu, Valença,
Ilhéus, Itabuna, Camaçari, Candeias, Dias D´avila, Itaparica, Lauro de Freitas, Mata de São João,
Pojuca, Salvador, Juazeiro, São Domingos, Serrinha e Bom Jesus da Lapa.

Fonte: Ascom/Secretaria da Educação do Estado

http://www.secom.ba.gov.br

25/11/2017 8:54:38 - 1

