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1 - O que é o PRONATEC?
 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Empre-

go, vinculado ao  MEC, criado em 2011, através da Lei 12.513 de 
26/10/2011, com a utilização de  recursos do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação(FNDE), tendo como objetivo principal 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação 
Profissional e Tecnológica para a população brasileira.

1.1 - PRONATEC Telecom

Programa voltado ao setor de telecomunicações,  tendo o Mi-
nistério das Comunicações como parceiro demandante e a FEBRATEL 
- Federação Brasileira de Telecomunicações como parceiro operacio-
nal do projeto.

1.2 - Parceiros do programa

	MEC - Gestor do programa; 

	Parceiro Demandante - Entidade governamental que solicita 
os cursos ao MEC . No caso do PRONATEC Telecom é o Ministé-
rio das Comunicações;

FEBRATEL - Através de um acordo de cooperação técnica, for-
nece apoio operacional ao Ministério das Comunicações, sen-
do o responsável por todas as atividades para a realização dos 
cursos;

	Parceiros ofertantes - Entidades de ensino que executam 
os cursos, composto pelos Institutos Federais  de  Educação 
Ciência e Tecnologia, e pelos Serviços Nacionais de Aprendi-
zagem,  “Sistema S”.  Atualmente o principal parceiro ofertante 
do PRONATEC Telecom é o SENAI.

FEBRATEL - Federação Brasileira de Telecomunicações
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 2 - Sobre os cursos

Os cursos a serem realizados precisam constar do guia de cursos  
PRONATEC.  Os principais cursos que constam no guia, para o setor de tele-
comunicações são:

Cabista de Sistema de Telecomunicações

Instala e repara cabos em redes metálicas, ópticas e subterrâneas de 
sistemas de telecomunicação. Trabalha sob a supervisão técnica, se-
gundo normas e procedimentos de qualidade, segurança, higiene e 
saúde.

Carga Horária: 240 horas  
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Incompleto

Instalador de Rede de TV a Cabo e Via Satélite

Instala e mantém serviços de TV por assinatura e seus sistemas inte-
grados de dados e voz de acordo com as normas e procedimentos 
técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Carga Horária:160 horas 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Incompleto

Instalador e Reparador de Equipamentos de Transmissão 
em Telefonia

Efetua testes de aceitação e qualificação em redes de telefonia, uti-
lizando equipamentos específicos. Realiza implantação e manuten-
ção de sistemas de comutação, bem como em centrais telefônicas 
públicas e PABX, efetuando testes de aceitação e qualificação em re-
des de telefonia. Trabalha sob  supervisão técnica, segundo normas 
e procedimentos de qualidade, segurança e saúde.

Carga Horária: 160 horas   
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Incompleto

FEBRATEL - Federação Brasileira de Telecomunicações
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Instalador e Reparador de Linhas de Telecomunicação

Realiza implantação e manutenção de sistemas de telefonia fixa e 
móvel, comunicação de dados e sistemas irradiantes. Efetua testes 
de aceitação e qualificação em redes de transmissão, utilizando equi-
pamentos específicos. Trabalha sob supervisão técnica, segundo 
normas e procedimentos de qualidade, segurança e saúde.

Carga Horária: 160 horas 
 Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Incompleto

Instalador e Reparador de Linhas e Sistemas de Telefonia

Instala e repara centrais telefônicas privadas, LPCD e equipamen-
tos de telefonia. Trabalha sob supervisão técnica, segundo normas 
e procedimentos de qualidade, segurança, saúde e preservação 

ambiental.

Carga Horária: 200 horas  
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Incompleto

Instalador e Reparador de Redes, Cabos e Equipamentos Te-
lefônicos

Instala e repara redes e equipamentos de telefonia, trabalhan-
do sob supervisão técnica, prestando suporte técnico no uso de 
equipamentos e programas, segundo normas e procedimentos 
técnicos de qualidade, segurança, saúde e preservação ambiental.

Carga Horária: 200 horas  
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo3 - Pac-
tuação das vagas

FEBRATEL - Federação Brasileira de Telecomunicações
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Instalador  e Reparador de Fibras Óticas
Identifica defeitos e faz  reparos em fibras ópticas. Instala tecnolo-
gias  em redes de comunicação de dados. Realiza testes  e manuten-
ção em equipamentos de rede de comunicação de dados, utilizando 
ferramentas de configuração e monitoramento. Executa serviços de 
instalação e retiradas de fibra óptica. Realiza manutenção preventiva, 
segundo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente.

Carga Horária: 160 horas   

Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo.

FEBRATEL - Federação Brasileira de Telecomunicações

Administrador de Banco de Dados  

Planeja, implementa, administra e realiza manutenção em servidores 
de banco de dados. Documenta todas as etapas do processo. Aplica 
políticas de segurança da informação para banco de dados, segundo 
procedimentos técnicos de qualidade e com respeito à propriedade 
intelectual.

Carga Horária: 200 horas   

Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo.

Desenvolve e realiza a manutenção de sistemas, codificando progra-
mas e modelando banco de dados, segundo procedimentos técnicos 
de qualidade e atento às normas e políticas de segurança da informa-
ção e de respeito à propriedade intelectual. Faz consultas, segundo as 
especificações do projeto e documenta todas as etapas do processo.

Carga Horária: 160 horas   
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Incompleto.

Obs: A relação completa de cursos para o eixo “informação e comunicação pode ser acessada no 

link http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_informacao_comunicacao/et_informacao_comunicacao.

php

Programador de Sistemas
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                                                                                                     3 - Fluxo do PRONATEC Telecom

FEBRATEL - Federação Brasileira de Telecomunicações
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          No ano de 2014,  o MEC dividiu o sistema de pactuação e apro-
vação de vagas em duas etapas. 

1ª etapa - referente aos cursos a serem executados no primeiro 
semestre de 2014

2ª etapa - referente aos cursos a serem executados no segundo 
semestre de 2014

	Para o segundo semestre já estão homologados pelo MEC 93 
cursos com 2.953 vagas. A pespectiva é que seja atingida a mar-
ca de 150 cursos com a oferta de 3.500 vagas. Com este resulta-
do o Pronatec Telecom fechará o ano de 2014 com mais de 300 
turmas, e a oferta de quase 6.000 vagas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5- Papel da FEBRATEL e das Empresas   
    de Telecomunicações

     4 - PRONATEC 2014

       Cabe à FEBRATEL

	A realização do apoio operacional junto ao Ministério das Comu-
nicações; 

	O contato com as entidades de ensino cadastradas no PRONA-
TEC (parceiros ofertantes) com o intuito de divulgar o PRONATEC 
Telecom, incentivando na pactuação das vagas, e a coordenação 
com os ofertantes e empresas, para adequação do conteúdo dos 
cursos e infraestrutura para as aulas práticas; 

	Realizar a coordenação com as empresas interessadas nos cursos, 
para o preenchimento das vagas pactuadas; 

FEBRATEL - Federação Brasileira de Telecomunicações

	As negociações para esta etapa entre demandantes e ofertantes, 
foi realizada em dezembro de 2013, sendo o resultado aprovado 
em janeiro de 2014, pelo MEC. Neste 1º semestre foram realizados 
161 cursos, oferecendo 3.760 vagas em 23 estados e 37 cidades.
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	Realizar a pré-matrícula no sistema do MEC (SISTEC), dos candida-
tos interessados.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                      6 - Inscrição dos candidatos

Pré - matrícula                           

	Candidato através de sua empresa, ou diretamente no site 
da FEBRATEL (www.febratel.org.br), faz a sua inscrição for-
necendo os dados solicitados.

A inscrição do candidato compreende duas etapas: 

	Após a realização da pré - matrícula  o candidato recebe uma 
carta de encaminhamento, para comparecer à entidade de 
ensino que realizará o curso, para confirmar a sua inscrição.

Matrícula                           

      Cabe às Empresas

	 Fornecerem às suas demandas de capacitação de    
          mão de obra;

	Apoio na realização dos cursos;

	Divulgação dos cursos e das vagas;

	Indicação dos candidatos para os cursos;

FEBRATEL - Federação Brasileira de Telecomunicações

	Absorção dos treinados de acordo com suas necessidades

1) Através das empresas que encaminham para a FEBRATEL as infor-
mações dos candidatos. (cursos@febratel.org.br)

2) Através dos sites www.febratel.org.br e www.telebrasil.org.br. 
Nestes sites qualquer interessado encontra a relação dos cursos 
com vagas em aberto, e o acesso direto para a realização da ins-
crição no curso de seu interesse.

Formas de inscrição

3)    Através do site do PRONATEC (pronatec.mec.gov.br)
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Ministério das
Comunicações

Dúvidas, esclarecimentos e informações  

                                        FEBRATEL

A FEBRATEL - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES é 
uma entidade sindical patronal de segundo grau, integrada à estrutura 
sindical brasileira e constituída em 16 de agosto de 2005.

De acordo com os Estatutos aprovados na Assembleia que a cons-
tituiu, se destina a defender os interesses das categorias econômicas das 
empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, cujas atividades 
estão definidas e regulamentadas na Lei Geral de Telecomunicações, in-
cluindo-se as empresas de TV por assinatura (cabo) e as empresas que 
fazem planejamento, projetos, implantação e manutenção de serviços 
de telecomunicações para as empresas concessionárias, autorizatárias ou 
permissionárias de serviços de telecomunicações, tendo como base todo 
o território nacional.

Atualmente os sindicatos que integram a FEBRATEL, são:

Twitter: @PronatecTelecom

Telefone (21) 2244-9494 e e-mail cursos@febratel.org.br




