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Inscrição Fortalece Talentos - Se inscreva aqui -> https://sistemas.sempetq.pe.gov.br/sima/inscricao_login/
Após a inscrição em qualquer um dos cursos oferecidos pelo Fortalece Talentos, o candidato deverá obrigatoriamente realizar a
matrícula presencial, conforme datas e local informado no momento de sua inscrição, portando originais e cópias dos seguintes
documentos:
- Protocolo de Confirmação de Cadastro emitido após a Inscrição on-line
- RG e CPF
- Comprovante de Residência

O candidato que não comparecer da data informada neste cronograma para efetuar a matricula ou deixar de apresentar qualquer um
dos documentos acima relacionados não poderá efetivar sua matrícula, terá sua inscrição cancelada e conseqüentemente perderá sua
vaga, sendo esta remanejada para o candidato do cadastro de reserva. Não será permitida a mudança de curso, local ou horário.
OBS:
- Para cadastro e inscrição, será obrigatório um e-mail válido;
- No caso de esquecimento da senha, a mesma poderá ser recuperada através do e-mail;
- Durante as atividades, será encaminhado para o e-mail do aluno 2 (duas) pesquisas para acompanhar a qualidade dos cursos, bem
como para colaborar com a entrada no mercado de trabalho;
- Pode se inscrever em 1 (um) Curso de Qualificação (acima de 160 horas-aula) ou 1 (um) Curso de Aperfeiçoamento (até 100
horas-aula) ou 1 (um) Curso Técnico (acima de 500 horas-aula) durante o ano.
O Aluno só poderá estar cursando (matriculado) em um curso técnico por vez do Programa Fortalece Talentos, mesmo que de anos
anteriores.
A inscrição poderá ser cancelada se for realizada de forma irregular contendo informações equivocadas, inverídicas e/ou incompletas
do candidato.
A SEMPETQ não se responsabiliza por solicitação de inscrição não realizada por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação por parte do candidato, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, externas a ela.
A inscrição ocorre por ordem cronológica até o preenchimento das vagas do curso optado pelos candidatos, ocorrendo a convocação
do banco de reserva em caso de necessidade.
Para mais informações ou dúvidas, ligar para (81) 3183-7044, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
Cronograma passível de alterações
Para realização dos cursos Fortalece Talentos 2018, a escolaridade deve ser identificado no sistema.
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