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PORTARIA PRONATEC N° 671, DE 31 DE JULHO DE 2013 

 
 

Dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sisutec), para acesso a vagas gratuitas em cursos técnicos na forma 
subsequente.  

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe foi 
conferida pelo art. 87, parágrafo único, II, da Constituição, considerando a 
necessidade de ampliar o acesso de egressos de ensino médio às vagas gratuitas em 
cursos técnicos na forma subsequente, e tendo em vista a necessidade de definição 
de regras para seleção de estudantes, conforme disposto no art.6º-D, III, da Lei nº 
12.513, de 26 de outubro de 2011, resolve:  

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e 

Tecnológica - Sisutec, que tem por finalidade possibilitar o acesso de estudantes 
egressos do ensino médio a vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente.  

§ 1º As instituições de ensino poderão participar do Sisutec mediante adesão 
prévia para a oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente.  

§ 2º O processo de seleção dos estudantes para as vagas ofertadas por meio do 
Sisutec obedecerá a regras específicas, e será efetuado com base nos resultados 
obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem.  

Art. 2º O Sisutec será gerenciado pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC).  

Parágrafo único. A SETEC/MEC dará publicidade, por meio de editais, aos 
procedimentos relativos à adesão das instituições ofertantes de vagas e aos processos 
seletivos do Sisutec.  

Art. 3º O Sisutec utilizará as informações relativas às instituições e aos cursos 
constantes no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica (SISTEC), competindo às instituições de ensino assegurar a regularidade 
das informações que dele constam.  

CAPÍTULO II  
DA PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES NO SISUTEC  
Art. 4º A participação das instituições de ensino no Sisutec será formalizada a 

partir de apresentação de proposta de oferta de vagas no Sistec, observando o  



disposto nesta Portaria e em atos normativos e orientações do Ministério da 
Educação.  

Parágrafo único. As informações divulgadas pelas instituições de ensino deverão 
estar em estrita conformidade com o disposto nesta Portaria e na proposta de oferta 
de vagas.  

Art. 5º Na proposta de oferta de vagas, a instituição de ensino deverá descrever 
as condições específicas de concorrência às vagas por ela ofertadas no âmbito do 
Sisutec, devendo conter especialmente:  

I - os cursos participantes do Sisutec, com os respectivos turnos, períodos de 
ingresso e número de vagas;  

II - as eventuais bonificações à nota do estudante no Enem decorrentes de 
políticas específicas de ações afirmativas eventualmente adotadas pela instituição;  

III - as notas mínimas e os pesos eventualmente estabelecidos pela instituição 
de ensino para cada uma das provas do Enem, em cada curso e turno; e  

IV - os documentos necessários para a realização da matrícula dos estudantes 
selecionados, inclusive aqueles necessários à comprovação do preenchimento dos 
requisitos exigidos pelos atos internos das instituições de ensino relativos às políticas 
de ações afirmativas suplementares ou de outra natureza, eventualmente adotadas  

pela instituição.  
Parágrafo único. Não poderão ser oferecidas por meio do Sisutec vagas em 

cursos que exijam teste de habilidade específica.  
Art. 6º As vagas serão preenchidas exclusivamente segundo a ordem de 

classificação dos estudantes, de acordo com as notas obtidas no Enem, respeitadas as 
condições específicas em conformidade com o previsto no art. 5º desta Portaria.  

Art. 7º A instituição de ensino deverá:  
I - fornecer as informações requeridas pelo sistema;  
II - executar os procedimentos referentes ao processo seletivo do Sisutec de 

competência da instituição;  
III - registrar, no Sistec, a proposta de oferta de vagas, conforme disposto no 

art. 4º desta Portaria; e  
IV - confirmar o compromisso de oferta das vagas registradas na proposta de 

oferta.  
§ 1º A instituição de ensino poderá designar:  
I - um responsável institucional, para praticar todos os atos no Sisutec em nome 

da instituição; e  
II - colaboradores institucionais, para execução de procedimentos operacionais 

no Sisutec.  
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