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PRONATEC    –  (HALFELD, 450, 05° ANDAR, CENTRO) – TEL: 3690-8313  

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES DO PRONATEC 

Para a inscrição da pré-matrícula é necessária a apresentação do CPF, comprovante de residência e  
do número do NIS (ou comprovante de inclusão).  Em caso de adolescente é indispensável  a 
apresentação do CPF do responsável. A inscrição da pré-matrícula é realizada na Rua 
Halfeld, 450, 5° andar – de 08:00 às 11:30 e de 14:00 às 17:30.

Público alvo da Secretaria de Desenvolvimento Social: beneficiários inscritos (ou em processo de inclusão) no 
Cadastro  Único  dos  programas  sociais  do  Governo  Federal  (CadÚnico),    com  prioridade  para  os  beneficiários  do   
Programa Bolsa Família (PBF) e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Nos casos prioritários: é necessária a 
apresentação do comprovante do recebimento do benefício. 

A matrícula nos cursos do Pronatec   não implica na perda do benefício   do Programa Bolsa   
Família (BPF) e do   Benefício de Prestação Continuada (  BPC)!  

 A fila no dia estabelecido para a inscrição da pré-matrícula de cada curso, será da sobra das vagas (prioritárias), 
de acordo com a ordem de chegada.  Após o preenchimento das vagas, será realizado um cadastro reserva que terá 
prioridade nas próximas turmas no decorrer do ano de 2014.

As  vagas  que  não  forem  preenchidas  pelos  encaminhamentos  realizados  pelos  demandantes, 
ficarão disponíveis no cadastro online do Pronatec, a partir de 10 dias de antecedência da data de 
início do curso ofertado, através do site do Pronatec: pronatec.mec.gov.br 

Aqueles que possuem dúvidas no tocante ao número do NIS, devem procurar com antecedência o CRAS de 
referência. O cadastro será agendado de acordo com a disponibilidade do atendimento do CRAS. 
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Inscrições para o Pronatec / SENAI JFN (Mergulhão)

Prioridade das vagas: encaminhamentos realizados através do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Dia Pré-matrícula 28/11/14 e 01/12/14 (inscritos no CadÚnico)
Curso Idade Escolaridade 

Mínima 
Horário Período do 

Curso
Vagas

Carpinteiro de Obras A partir de 
16 anos

6° ano do ensino 
fundamental

TARDE
13:30 às 17:30

Início: 08/12/14
Término: 17/03/15

24 vagas
 

Prioridade das vagas: encaminhamentos 
realizados através do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Serralheiro de 
materiais ferrosos

A partir de 
16 anos

6° ano do ensino 
fundamental

TARDE
13:30 às 17:30

Início: 09/12/14
Término: 03/03/15

24 vagas
 

Prioridade das vagas: encaminhamentos 
realizados através do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior


