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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência de Políticas Pedagógicas - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

Memorando-Circular nº 115/2022/SEE/SPP - PRONATEC

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2022.

Aos(Às) Srs.(as).:
Superintendentes Regionais de Educação e Supervisores Regionais do PRONATEC 
  

Assunto: Distribuição e uso de materiais oriundos da SEDE/SEDECTES para cursos do Pronatec do segundo semestre de 2022

 

Prezados, 

 

Cumprimentando-os cordialmente, informamos que recebemos alguns materiais remanescentes da oferta de cursos do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, que eram geridos pela ex�nta Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SEDECTES, e que estavam sob a guarda da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico - SEDE, para aproveitamento nos cursos deste programa. Assim, esclarecemos que os materiais são
específicos para alguns cursos e em quan�dade limitada, por isso só estão sendo encaminhados para determinadas turmas. Tais
materiais foram separados por �po de curso e por Regional que possui tais cursos repactuados com o MEC em execução neste
momento e se encontram no Almoxarifado Central da SEEMG, localizado na Rua Juramento, 700, Bairro Jonas Veiga, em Belo
Horizonte, sob guarda do Sr. Wanderley Aires de Lima, Coordenador do Almoxarifado.

 

Conforme orientação realizada durante a reunião virtual do dia 14/09/2022, esclarecemos que este material está sendo enviado
aproveitando rotas que a equipe do Almoxarifado faz ro�neiramente para todo o Estado. Porém, fazendo uso desse recurso, a
entrega é lenta e pode não chegar a tempo de serem usados nos cursos que já estão em andamento. Assim, sugerimos que, ao
serem convocados a virem para Belo Horizonte, aproveitem para recolher tais materiais reservados para a sua SRE. Para isso,
segue o contato do Sr. Wanderlei para confirmar o dia e hora da re�rada: (31) 3271-2841.

 

IMPORTANTE:

Alguns materiais a serem distribuídos possuem logomarca de governos anteriores (camisetas, bolsas etc.). Como estamos no
período de restrição em virtude das eleições 2022, este material em específico deverá ficar reservado sob a guarda do Supervisor
Regional do PRONATEC de sua SRE para que prepare a distribuição apenas a par�r do dia 01/11/2022. Esse material não poderá
ser distribuído em desacordo com essa orientação sob risco de responsabilização do servidor que a descumprir.

 

Esclarecemos que o apoio de todos os envolvidos neste processo de distribuição é de fundamental importância para que
possamos fazer o bom uso desse material e melhorar ainda mais a qualidade dos cursos que já vem sendo executados com
grande sucesso nas respec�vas Regionais.

 

Obrigado a todos!

 

Atenciosamente, 

 

Nelson de Rezende Junior

Coordenador Geral do PRONATEC/SEEMG

 

Andréa Botelho de Abreu 
Coordenadora Geral do Ensino Médio Integral e da Educação Profissional

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por Andrea Botelho de Abreu, Coordenadora-Geral, em 15/09/2022, às 11:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


15/09/2022 11:32 SEI/GOVMG - 53089111 - Memorando-Circular

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60788957&infra_… 2/2

Documento assinado eletronicamente por Nelson de Rezende Júnior, Coordenador, em 15/09/2022, às 11:28, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 53089111 e o código CRC C787FE91.

Referência: Processo nº 1260.01.0057448/2020-16 SEI nº 53089111
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