Ministério do Desenvolvimento Social
Secretaria Nacional de Assistência Social

Medio Tec
Parceria MDS - MEC
Brasília
Junho /2017

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo da Parceria: assegurar acesso do público beneficiário
da política de assistência social nos cursos oferecidos pelo
Programa Médio Tec, visando proporcionar formação técnica
concomitante à formação regular e, assim, ampliar as
oportunidades de inserção social e profissional desse público.

Participam: SNAS, SISP, SENARC pelo MDS e SETEC/MEC

MEDIO TEC
• O Médio Tec é um programa que oferece educação
profissional técnica de nível médio, por meio da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
e das Redes Públicas Estaduais de Educação.
• Os cursos são complementares à formação regular do
ensino médio, com duração de 1 a 2 anos, em áreas que
atendam a demandas do mundo do trabalho presentes e
futuras.

PÚBLICO
• Alunos regularmente matriculados no ensino médio, das
redes públicas estaduais, distrital e municipais, em situação
de vulnerabilidade e risco social, tais como violência,
medidas socioeducativas, acolhimento institucional, com
deficiência, dentre outras
• Preferencialmente, para aqueles que tenham concluído o
primeiro ano, de maneira que a formação técnica termine
junto com a formação básica.

Distribuição de vagas
1. De 10% a 20% indicados pela Assistência Social, mediante
encaminhamento para as Secretarias de Educação;

2. De 65% e 75% indicados pelas Secretarias de Educação, para
alunos de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família,
considerando maior vulnerabilidade econômica e social;

3. De 5% a 25% a partir de critérios estabelecidos pelas Secretaria
de Educação.

O Papel da Assistência Social:
• Mobilização e encaminhamento de 10 a 20% do
público-alvo para participação no programa pelo PAIF e
ou Programa Acessuas Trabalho;
• Monitoramento da trajetória previsto no Programa
Acessuas Trabalho.

Identificação do Público
- Realizada em conjunto pelo PAIF, ACESSUAS Trabalho e a Proteção Especial –

1. Estabelecer fluxo de identificação e encaminhamento dos usuários
integrado entre gestão municipal, PSB (CRAS/PAIF, Programa
Acessuas) e PSE (CREAS/PAEFI)
2. Identificar interessados entre os usuários dos Serviços, Programas e
Benefícios da rede socioassistencial.
3. Avaliar dentre os potenciais candidatos aqueles que atendam aos
critérios do programa e encaminhar para a SEDUC.
4. Preparar os usuários para a escolha e inserção nos cursos por meio
das oficinas oferecidas pelo Programa ACESSUAS Trabalho e dos
Seminários de Profissões oferecidos pelas SEDUCs e ofertantes.

PRÓXIMOS PASSOS
• Articular-se com as SEDUCs para assegurar vagas aos usuários da assistência
social. O percentual de vagas destinadas à assistência é apenas para as
SEDUCs;
• Iniciar o processo de seleção e identificação dos potenciais candidatos aos
cursos das proteções básica e especial;
• Estabelecer procedimentos (pontos focais, prazos, formato de troca de
informações, etc ) para acompanhamento do percurso dos usuários indicados;

VAGAS
•

Ofertas semestrais

•

2º Semestre 2017 – 35.198 presenciais

•

Pré-matrículas pelas SEDUCs 25/05 a 04/09

OBRIGADA!
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