PROUNITEC – PROGRAMA SOCIAL DE BOLSAS DE ESTUDOS
Programa Social criado pela instituição CENTRO EDUCACIONAL UNITEC
SOCIEDADE SIMPLES LTDA, com título do estabelecimento UNITEC ESCOLA
TÉCNICA, com a finalidade de dar acesso a pessoas com baixo poder aquisitivo ao
Ensino Técnico e profissionalizante, além de contribuir com o crescimento educativo,
cultural e social do Estado Do Rio Grande Do Sul.
São seus objetivos específicos:




A expansão do Ensino Técnico para pessoas de baixa renda;
Ampliar o acesso de jovens carentes a um ensino de qualidade;
Ampliar e facilitar o acesso de jovens carentes ao mercado de trabalho;

Para tanto, articulou uma nova iniciativa — PROUNITEC — com três ações de
políticas públicas e sociais descritas acima, visando à promoção e facilitação do
acesso a jovens e adultos, formados ou formandos no ensino médio, sem a
oportunidade de ampliar seus conhecimentos e ingressar em cursos de nível técnico,
além de potencializar o futuro para o ingresso no mercado de trabalho.

Forma de ingresso
Cada candidato terá que preencher o questionário do link da inscrição e estar apto a
receber a bolsa conforme a disponibilidade de vagas ofertadas e preenchidas por
ordem de inscrição.








Tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em
instituições privadas na condição de bolsista;
Renda familiar inferior a três salários mínimos por pessoa
Beneficiários de programas sociais federais de transferência de renda;
Mulheres responsáveis pela unidade familiar beneficiárias de pensão
alimentícia;
Ex-alunos da Unitec Escola Técnica
Familiares de alunos da Anhanguera Polo Centro de Porto Alegre.
10 Bolsas direcionadas para o público acima de 40 anos que concorrerão entre
eles.

Validade da Bolsa de Estudos
É obrigatório o pagamento da taxa de matrícula e das taxas de rematrícula conforme a
contratação para qualquer uma das bolsas educacionais disponibilizadas no
regulamento do PROUNITEC. A bolsa será validada para todos os módulos teóricos
dos cursos escolhidos não contemplando os módulos de estágios obrigatórios. O
candidato na hora da sua matrícula poderá escolher a forma de contratação do estágio
obrigatório. Todos os pagamentos serão vinculados ao formato original de contratação
dos cursos disponíveis obedecendo às quantidades de parcelas por módulos

Cursos que fazem parte do programa
VAGAS
CURSOS TÉCNICOS

VAGAS

VAGAS

TURNO MANHÃ

DESCONTO

TURNO TARDE

DESCONTO

TURNO NOITE

DESCONTO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

5

20%

40

40%

5

20%

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

20

30%

50

40%

10

20%

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

5

20%

20

30%

5

20%

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

10

40%

40

35%

10

20%

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

10

40%

0%

0%

10

20%

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

0%

0%

0%

0%

20

30%

TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

0%

0%

0%

0%

20

60%

ADMINISTRAÇÃO SÁBADO

20

20%

0%

0%

0%

0%

TÉCNICO EM ENFERMAGEM SABADOS

20

20%

0%

0%

0%

0%

CURSOS DA ÁREA DA BELEZA

5

30%

5

30%

5

30%

95

155

85

Serão mais de 300 bolsas disponibilizadas!

O PROUNITEC oferece duas BOLSAS DE ESTUDO INTEGRAIS, cobrindo 100% dos
módulos teóricos NÃO contemplando os estágios obrigatórios.
Para concorrer a uma bolsa de estudo integral, o candidato precisa ter feito o Enem
em um dos últimos dois anos. O período de análise da documentação do PROUNITEC
do candidato para a bolsa integral será até o dia 15 de agosto com a entrega da
documentação exigida até o ultimo dia útil de julho.
Para o candidato concorrer será necessária comprovação dos seguintes itens:
 O candidato precisa estar aprovado na primeira fase do PROUNITEC
 Ter obtido pelo menos 500 pontos na média final da prova do ENEM
apresentada
 Nota maior do que zero na redação do ENEM apresentado
Critérios de desempate:
I.
II.
III.

Média das notas do ENEM
Soma da Média do ENEM somado a pontuação da REDAÇÃO do ENEM
Menor renda familiar

No ato da matrícula será obrigatório o candidato apresentar os seguintes documentos:











Rg;
Cpf;
Comprovante de residência;
1 foto 3/4;
Título de eleitor;
Certidão de nascimento;
Comprovante de renda familiar;
Certificado de conclusão do ensino médio (documento equivalente);
Atestado de matrícula com previsão de término do ensino médio para alunos em
formação;
Ultimo resultado do ENEM (alunos que queiram concorrer a uma bolsa de estudo
integral).

