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Ministério da Educação 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

PORTARIA Nº 22, DE 15 DE AGOSTO DE 2013 

 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 13, do Anexo I, do Decreto n° 7.690, de 02 de março de 2012, 

e tendo em vista o disposto no Edital SISUTEC Nº 001, de 2 de agosto de 

2013, resolve: 

Art. 1° Prorrogar os prazos estabelecidos no Edital SISUTEC nº 001, 

de 2 de agosto de 2013, para a divulgação dos resultados do processo seletivo 

e a realização de matrícula dos candidatos selecionados, e fixar prazo para as 

inscrições on-line com vistas à ocupação das vagas remanescentes. 

Art. 2º O prazo da matrícula em primeira chamada será prorrogado 

até o dia 20 de agosto de 2013. 

Art. 3º Os resultados da segunda chamada serão divulgados no dia 

22 de agosto de 2013. 

Art. 4º As matrículas da segunda chamada serão realizadas entre os 

dias 23 e 27 de agosto de 2013. 

Art. 5º As vagas remanescentes serão ocupadas em livre 

concorrência, por meio de inscrições online realizadas exclusivamente pela 

internet, no endereço pronatec.mec.gov.br, entre os dias 29 de agosto a 16 de 

setembro de 2013. 

Art. 6º As Instituições de Ensino credenciadas no SISUTEC poderão 

alterar a data de início das aulas, observando como limite o dia 21 de outubro 

de 2013, conforme estabelecido no Edital SISUTEC Nº 001, de 2 de agosto de 

2013. 

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

(DOU nº 158, sexta-feira, 16 de maio de 2013, Seção 1, Página 8) 

 


