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 INSCRIÇÕES PARA ACESSO ÀS VAGAS GRATUITAS EM CURSOS TÉCNICOS 

SUBSEQUENTES. 

 

O Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação – SETEC/MEC, 

no uso da atribuição que lhe confere o art. 13, Anexo I, do Decreto no 7.690, de 2 de março de 2012, 

considerando o disposto no inciso III, art. 6o-D, da Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011; na Lei 

no 12.711, de 29 de agosto de 2012; na  Portaria MEC no 168, de 7 de março de 2013, alterada pelas 

Portarias MEC no 1.007, de 9 de outubro de 2013, e no 114, de 7 de fevereiro de 2014; na Portaria 

MEC no 671, de 31 de julho de 2013 e na Portaria SETEC/MEC no 01, de 29 de janeiro de 2014, 

torna pública a retificação do Edital SETEC nº05, de 25 de junho de 2015. 

 

Art. 1º No Item 7.1, que estabelece o cronograma do Sisutec, na sexta atividade: 

Onde lê-se: “Inscrições on-line para vagas remanescentes para estudantes que concluíram o ensino 

médio em escola pública ou privada com bolsa integral nos últimos três anos” 

Leia-se: “Inscrições on-line para vagas remanescentes para estudantes que concluíram o ensino 

médio nos últimos três anos, ou seja, em 2012, 2013 ou 2014, independente da data de emissão do 

seu certificado”. 

Art. 2º O Item 8.8 passa a ter a seguinte redação: “Os candidatos poderão obter mais informações a 

respeito das regras e procedimentos previstos neste Edital por meio da Central de Atendimento do 

MEC, do telefone 0800 616161 ou através de opção “Contato” disponível no portal do Sisutec 

(http://sisutec.mec.gov.br).”. 
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