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I - será direcionado à aba no FiesSeleção denominada "informações adicionais"
para complementação de dados a serem disponibilizados, ao final do período de inscrição,
aos Agentes Financeiros Operadores de Crédito - AFOCs que possuam relação jurídica
formalmente estabelecida com a mantenedora da IES em que o curso/turno/local de
oferta é disponibilizado;
II - autorizará o envio aos AFOCs dos dados das abas anteriormente
preenchidas que também constarem da aba denominada "informações adicionais"; e
III - poderá acompanhar a situação das inscrições em ambas as
modalidades.
1.2.2.4. O CANDIDATO com renda familiar mensal bruta per capita acima de 3
(três) e até 5 (cinco) salários mínimos somente poderá se inscrever na modalidade PFies.
1.2.3. Compete exclusivamente ao CANDIDATO certificar-se de que cumpre os
requisitos estabelecidos para concorrer no processo seletivo de que trata este Edital,
observadas as vedações previstas nas normas que regulamentam o Fies e o P-Fies e nos
regulamentos definidos pelo CG-Fies, e as demais exigências previstas na Portaria MEC nº
952, de 2019, na Portaria MEC nº 209, de 7 de março de 2018, e nos demais normativos
vigentes que disciplinem o Fies e o P-Fies na data de assinatura do contrato de
financiamento estudantil.
1.3. A inscrição do CANDIDATO no processo seletivo do Fies e do P-Fies
referente ao segundo semestre de 2019 implicará:
I - a concordância expressa e irretratável com o disposto neste Edital, na
Portaria MEC nº 952, de 2019, e na Portaria MEC nº 209, de 2018;
II - o consentimento para a utilização e a divulgação de suas notas no Enem
e das informações prestadas no Exame, inclusive aquelas constantes do questionário
socioeconômico, das informações relacionadas ao seu Cadastro de Pessoa Física - CPF no
Censo da Educação Superior, assim como os dados referentes à sua participação no
referido processo seletivo do Fies e do P-Fies.
1.4. Durante o período de inscrição, o CANDIDATO poderá alterar a sua opção
de grupo de preferência, bem como efetuar o seu cancelamento.
1.4.1. De igual modo, o CANDIDATO poderá alterar suas indicações e ordem de
prioridade de curso/turno/local de oferta dentre as disponíveis no grupo de preferência,
bem como efetuar o cancelamento da indicação de algum dos cursos.
1.4.2. Para fins do disposto nos subitens 1.4 e 1.4.1 deste Edital, a classificação
no processo seletivo de que trata este Edital será efetuada com base na última alteração
realizada e confirmada pelo CANDIDATO no FiesSeleção, devendo ainda observar todas as
regras e procedimentos do item 1 e de seus subitens deste Edital.
1.4.3. A inscrição no processo seletivo do Fies e do P-Fies referente ao
segundo semestre de 2019 assegura apenas a expectativa de direito à vaga para a qual
o CANDIDATO se inscreveu, estando a contratação do financiamento estudantil em uma
das referidas modalidades condicionada às regras de classificação, pré-aprovação e préseleção, nos termos da Portaria MEC nº 209, de 2018, e da Portaria MEC nº 952, de 2019,
e ao cumprimento das demais regras e procedimentos constantes dos demais normativos
das referidas modalidades de financiamento vigentes no momento da contratação.
1.4.3.1. No caso da modalidade Fies, a contratação do financiamento
estudantil pelo CANDIDATO fica condicionada também à complementação de sua inscrição
no FiesSeleção em caso de ter sido pré-selecionado.
1.4.3.2. No caso da modalidade P-Fies, a contratação do financiamento
estudantil pelo CANDIDATO fica condicionada à:
I - pré-aprovação por um AFOC dentre aqueles que operam no grupo de
interesse e cursos indicados;
II - análise pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento
(CPSA), a qual deverá respeitar a ordem de apresentação dos candidatos pré-aprovados,
considerando a disponibilidade de vagas no curso/turno/local de oferta/IES, e poderá
resultar na emissão do Documento de Regularidade de Inscrição (DRI) ou outro
documento equivalente; e
III - análise dos documentos e informações pelo AFOC, nos termos da
regulamentação de sua relação jurídica com a mantenedora para cuja vaga o CANDIDATO
tenha sido pré-aprovado.
1.5. A participação do CANDIDATO no processo seletivo referente ao segundo
semestre de 2019 independe de sua aprovação em processo seletivo próprio da
instituição para a qual pleiteia uma vaga, nos termos do caput do art. 1º da Lei nº 10.260,
de 2001.
2. DA CLASSIFICAÇÃO
2.1. Observada a modalidade de financiamento - Fies ou P-Fies - realizada e
confirmada no período de inscrição e os limites de vagas por grupo de preferência e por
curso/turno/local de oferta/IES, os CANDIDATOS serão classificados, na modalidade Fies,
ou pré-aprovados, na modalidade P-Fies, na ordem decrescente de acordo com as notas
obtidas no Enem, no grupo de preferência para o qual se inscreveram, atendida a
prioridade indicada entre as 3 (três) opções de curso/turno/local de oferta/IES escolhidas,
observada a seguinte sequência consoante o disposto no § 6º do art. 1º da Lei nº 10.260,
de 2001:
I - CANDIDATOS que não tenham concluído o ensino superior e não tenham
sido beneficiados pelo financiamento estudantil;
II - CANDIDATOS que não tenham concluído o ensino superior, já tenham sido
beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;
III - CANDIDATOS que já tenham concluído o ensino superior e não tenham
sido beneficiados pelo financiamento estudantil; e
IV - CANDIDATOS que já tenham concluído o ensino superior e tenham sido
beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.
2.1.1. A nota de que trata o subitem 2.1 será igual à média aritmética das
notas obtidas nas cinco provas do Enem em cuja edição o CANDIDATO tenha obtido a
maior média, consideradas as notas obtidas nas provas objetivas e na redação.
2.1.2. No caso de notas idênticas obtidas pelos CANDIDATOS de que trata o
subitem 2.1, o desempate será efetuado em observância à seguinte ordem de critérios:
I - maior nota obtida na redação;
II - maior nota obtida na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III - maior nota obtida na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV - maior nota obtida na prova de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias;
V - maior nota obtida na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
2.2. No caso da modalidade P-Fies, a continuidade dos procedimentos,
atendida a prioridade indicada dentre as 3 (três) opções de curso/turno/local de oferta
escolhidas, fica condicionada também à pré-aprovação por algum AFOC, dentre aqueles
que operam no grupo de interesse e cursos indicados pelo CANDIDATO.
2.2.1. A pré-aprovação do financiamento na modalidade P-Fies de que trata o
subitem 2.2 deste Edital é de responsabilidade exclusiva dos AFOCs que tenham relação
jurídica formalmente estabelecida com as mantenedoras de IES participantes, não
existindo competência e atuação do MEC nesse procedimento, em razão do disposto no
art. 15-G da Lei no 10.260, de 2001.
2.2.2. A pré-aprovação do financiamento na modalidade P-Fies por algum
AFOC que tenha relação jurídica formalmente estabelecida com as mantenedoras de IES
participantes constitui apenas expectativa de direito à participação do CANDIDATO nas
demais fases do processo seletivo, estando a contratação do financiamento condicionada
à ordem de apresentação dos CANDIDATOS na CPSA, à disponibilidade de vagas, avaliada
pela própria CPSA, e à realização dos demais procedimentos necessários à finalização dos
atos que conduzam à sua efetivação junto ao referido agente operador do crédito, nos
termos do art. 15-G da Lei nº 10.260, de 2001.
2.2.3. A inexistência de pré-aprovação do financiamento na modalidade P-Fies,
por pelo menos um AFOC, nos termos do subitem 2.2.1, significará o vencimento da
inscrição e a consideração dos próximos interessados no grupo de interesse escolhido.
3. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
3.1. O resultado da pré-seleção na modalidade Fies ou pré-aprovação na
modalidade P-Fies referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2019 será
divulgado no dia 9 de julho de 2019 e observará o seguinte:
I - na modalidade Fies, o resultado será constituído de chamada única e de
lista de espera;
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EDITAL Nº 38, DE 28 DE MAIO DE 2019
PROCESSO SELETIVO - SEGUNDO SEMESTRE DE 2019
FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - P-FIES
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 16 da Portaria MEC nº 952, de 2 de maio de 2019, torna público o cronograma e
demais procedimentos relativos ao processo seletivo do Fundo de Financiamento
Estudantil - Fies e do Programa de Financiamento Estudantil - P-Fies referente ao segundo
semestre de 2019.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições dos CANDIDATOS interessados em participar do processo
seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies e do Programa de Financiamento
Estudantil - P-Fies referente ao segundo semestre de 2019 devem ser efetuadas,
exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Seleção do Fies - FiesSeleção, no
endereço eletrônico http://fies.mec.gov.br.
1.1.1. O FiesSeleção ficará disponível para inscrição dos CANDIDATOS no
período de 25 de junho de 2019 até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º de julho de 2019,
observado o horário oficial de Brasília-DF.
1.1.2. Somente poderá se inscrever no processo seletivo do Fies e do P-Fies
referente ao segundo semestre de 2019 o CANDIDATO que, cumulativamente, atenda as
seguintes condições:
I - tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem a partir da
edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a
quatrocentos e cinquenta pontos e nota na prova de redação superior a 0 (zero);
II - possua renda familiar mensal bruta per capita de:
a) até 3 (três) salários mínimos, na modalidade de financiamento do Fies, nos
termos do art. 5º-C da Lei nº 10.260, de 2001; e
b) até 5 (cinco) salários mínimos, na modalidade de financiamento do P-Fies,
nos termos dos arts. 15-D a 15-M da Lei nº 10.260, de 2001.
1.1.2.1. O candidato que tenha inscrição com conclusão postergada de
processos seletivos anteriores somente poderá concluir a inscrição no processo seletivo de
que trata este Edital após o cancelamento da inscrição postergada.
1.2. Para efetuar sua inscrição no processo seletivo do Fies e do P-Fies
referente ao segundo semestre de 2019, o CANDIDATO deverá obrigatoriamente
informar:
I - o seu número de registro no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - a sua data de nascimento, consoante consta do CPF;
III - correio eletrônico (e-mail) pessoal válido;
IV - os nomes dos membros do seu grupo familiar, o número de registro no
CPF dos membros do seu grupo familiar com idade igual ou superior a 14 (quatorze) anos,
as respectivas datas de nascimento consoante constam do referido Cadastro de Pessoa
Física, e, se for o caso, a renda bruta mensal de cada componente do grupo familiar;
V - os parâmetros que definem o grupo de preferência;
VI - a ordem de prioridade das 3 (três) opções de curso/turno/local de oferta
entre as disponíveis no referido grupo; e
VII - demais exigências solicitadas no âmbito do FiesSeleção.
1.2.1. A definição do grupo de preferência, referida no inciso V do subitem 1.2
deste Edital, ocorrerá por meio de pesquisa no FiesSeleção, devendo o CANDIDATO
escolher estado, município e nomenclatura do curso, e podendo indicar, alternativamente,
instituição de educação superior - IES e local de oferta do curso.
1.2.1.1. Ao finalizar a pesquisa, o candidato terá como resultado as
possibilidades de curso, turno, IES e local de oferta e, ao selecionar um desses cursos,
definirá sua primeira opção e o grupo de preferência organizado por:
a) região;
b) mesorregião;
c) curso e o conceito do curso atribuído pelo Sinaes;
d) área e subárea de conhecimento.
1.2.2. Após a definição da sua primeira opção e do grupo de preferência, o
CANDIDATO poderá indicar em ordem de prioridade até mais 2 (duas) opções de
curso/turno/local de oferta/IES entre as disponíveis no referido grupo, de forma a
alcançar o número de 3 (três) opções, observadas as vagas ofertadas no processo seletivo
do Fies e do P-Fies referente ao segundo semestre de 2019.
1.2.2.1. Caso o grupo de preferência seja composto de número menor do que
3 (três) cursos/turnos/locais de oferta/IES, o CANDIDATO poderá indicar em ordem de
prioridade a quantidade correspondente à disponibilidade existente no referido grupo de
preferência.
1.2.2.2. Ao CANDIDATO com perfil de renda de até 3 (três) salários mínimos de
renda familiar mensal bruta per capita:
I - será possível a inscrição exclusiva na modalidade P-Fies somente se não
houver disponibilidade de vagas nas 3 (três) opções de curso/turno/local de oferta/IES
indicadas no grupo de preferência escolhido na modalidade Fies; e
II - caso qualquer uma das opções de curso/turno/local de oferta/IES indicadas
no grupo de preferência escolhido na modalidade Fies também tenha vaga disponível na
modalidade P-Fies, ao finalizar sua inscrição na modalidade Fies, o CANDIDATO estará
automaticamente inscrito na modalidade P-Fies.
1.2.2.3. Na hipótese de ocorrência do disposto no inciso II do subitem 1.2.2.2
deste Edital, o CANDIDATO:
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financiamento no referido sistema, no período de 3 (três) dias úteis, contados do dia
subsequente ao da pré-seleção.
5.3.2. É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO participante da lista de
espera do processo seletivo na modalidade Fies a observância dos prazos e demais
procedimentos em caso de pré-seleção.
5.4. A participação dos CANDIDATOS na lista de espera na modalidade Fies
assegura apenas a expectativa de direito de ser pré-selecionado às vagas para as quais se
inscreveram no processo seletivo do Fies referente ao segundo semestre de 2019,
estando a pré-seleção em lista de espera condicionada à observância das regras
constantes dos subitens 1.4, 2.2, 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 deste Edital, da Portaria MEC nº 209,
de 2018, e da Portaria MEC nº 952, de 2019.
5.5. A reprovação de CANDIDATO pré-selecionado na modalidade Fies ou préaprovado na modalidade P-Fies por não formação de turma no período inicial do curso
implicará, após o prazo de 2 (dois) dias, a contar da indicação, a suspensão da pré-seleção
de novos CANDIDATOS ingressantes classificados em lista de espera na modalidade Fies no
respectivo curso, o que será informado no FiesSeleção.
5.5.1. Os candidatos ingressantes inscritos na modalidade Fies nos cursos
suspensos nos termos do item 5.5 deste Edital, por não formação de turma no período
inicial do curso, serão pré-selecionados na melhor opção disponível, na hipótese de
alguma das outras opções de curso/turno/local de oferta possuir vaga disponível,
respeitada a prioridade indicada quando da inscrição, devendo o candidato adotar os
procedimentos e atender os prazos definidos por este Edital.
5.5.2. Na hipótese de nenhuma das outras opções de curso/turno/local de
oferta/IES indicadas no grupo de preferência escolhido estar disponível em razão de
esgotamento das vagas ofertadas nos Termos de Participação, ao serem pré-selecionados,
os candidatos ingressantes inscritos na modalidade Fies nos cursos suspensos nos termos
do item 5.5 deste Edital, por não formação de turma no período inicial do curso, terão
sua inscrição vencida.
5.6. A reprovação do CANDIDATO ingressante por não formação de turma no
período inicial do curso não constituirá impedimento à manutenção na lista de espera do
grupo de preferência e eventual pré-seleção de candidato que tenha indicado em sua
inscrição no FiesSeleção estar matriculado em período distinto do inicial do referido
curso.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Os financiamentos decorrentes das vagas ofertadas no processo seletivo
do Fies e do P-Fies de que trata este Edital deverão ser contratados somente no segundo
semestre de 2019.
6.1.1. Excepcionalmente, e exclusivamente na modalidade Fies, nos casos em
que a matrícula do CANDIDATO pré-selecionado for incompatível com o período letivo da
IES, o que pode resultar em sua reprovação por faltas, observados os prazos e
procedimentos definidos neste Edital e atendidas as condições de financiamento apuradas
pela CPSA, essa Comissão deverá registrar a referida inscrição no Sisfies para sua
conclusão no semestre ou ano letivo seguinte, considerada a organização dos ciclos
acadêmicos adotada para o respectivo curso/turno/local de oferta/IES.
6.1.2. Na hipótese prevista no subitem 6.1.1 deste Edital, a conclusão da
inscrição no FiesSeleção deverá ocorrer em período identificado no Edital do processo
seletivo do primeiro semestre de 2020 e estará condicionada ao atendimento dos demais
requisitos, prazos e procedimentos para concessão do financiamento, nos termos da
Portaria MEC nº 209, de 2018, e dos normativos vigentes da modalidade Fies.
6.1.3. Na hipótese de inscrição com conclusão postergada de processos
seletivos anteriores, nos mesmos termos do subitem 6.1.1 deste Edital, a complementação
da inscrição no FiesSeleção deverá ocorrer no período de 15 de julho de 2019 até as 23
horas e 59 minutos do dia 17 de julho de 2019, observado o horário oficial de BrasíliaDF e estará condicionada ao atendimento dos demais requisitos, prazos e procedimentos
para concessão do financiamento, nos termos da Portaria MEC nº 209, de 2018, e dos
normativos vigentes da modalidade Fies.
6.2. Exclusivamente para a modalidade Fies, em caso de erros ou da existência
de óbices operacionais por parte da IES, da CPSA, do agente financeiro ou dos gestores
do Fies, que resultem em prejuízo ao CANDIDATO pré-selecionado, a SESU/MEC ou o
agente operador do Fies, a depender do momento em que o erro ou óbice operacional
for identificado, poderão, até o dia 31 de dezembro de 2019, adotar as providências
necessárias à prorrogação dos respectivos prazos, nos termos do art. 107 da Portaria MEC
nº 209, de 2018, após o recebimento e avaliação das justificativas apresentadas pela parte
interessada e, se for o caso, autorização da SESu/MEC sobre a existência de vagas.
6.2.1. Para fins do disposto no subitem 6.2, a parte interessada deverá
comunicar o erro ou a existência de óbice operacional até 31 de dezembro de 2019, sob
pena de perda do direito de contratação do financiamento pela modalidade Fies.
6.2.2. Na situação prevista no subitem 6.2 deste Edital, a SESu/MEC poderá
autorizar a utilização de vaga disponibilizada no processo seletivo para fins de contratação
de financiamento pelo CANDIDATO, devendo o agente operador do Fies apresentar
solicitação motivada nesse sentido se o erro ou óbice operacional tiver ocorrido em etapa
de sua competência.
6.2.3. Configurada a situação descrita no subitem 6.2 deste Edital, caso todas
as vagas ofertadas no curso e turno já tenham resultado em contratação de
financiamento, a SESu/MEC, após solicitação motivada do agente operador do Fies, e se
for o caso, poderá autorizar a criação de vaga adicional.
6.3. Na modalidade P-Fies, eventuais erros ou a existência de óbices
operacionais que resultem na perda de prazo para contratação do financiamento após a
emissão de DRI pela CPSA são de exclusiva responsabilidade do AFOC.
6.4. A matrícula do CANDIDATO pré-selecionado na modalidade Fies ou préaprovado na modalidade P-Fies no processo seletivo do segundo semestre de 2019
independe de sua participação e aprovação em processo seletivo próprio da IES, nos
termos do disposto no caput do art. 1º da Lei nº 10.260, de 2001.
6.4.1. Na modalidade P-Fies, a matrícula do candidato depende de prévia
aprovação por algum AFOC e de validação da inscrição pela CPSA, atendidos os
procedimentos, nesse último caso, previstos no subitem 4.7 deste Edital.
6.5. Não haverá cobrança de taxa de inscrição dos CANDIDATOS às vagas
ofertadas no processo seletivo do Fies referente ao segundo semestre de 2019.
6.6. As IES participantes deverão disponibilizar acesso gratuito à internet para
a inscrição de CANDIDATOS ao processo seletivo do Fies e do P-Fies de que trata este
Edital.
6.7. É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO observar:
I - os prazos e procedimentos estabelecidos neste Edital, na Portaria MEC nº
209, de 2018, na Portaria MEC nº 952, de 2019, e nos demais atos normativos do Fies
e do P-Fies, assim como suas eventuais alterações, divulgados eletronicamente, no
endereço http://fies.mec.gov.br, ou pela Central de Atendimento do MEC (0800
616161);
II - na modalidade Fies, os requisitos e os documentos exigidos para a
contratação do financiamento, previstos no normativo vigente no período da contratação;
e
III - na modalidade P-Fies, os requisitos, os documentos, os prazos e os
procedimentos exigidos para a contratação do financiamento, previstos no normativo
vigente no período da contratação, e os estabelecidos pelo AFOC escolhido pelo
CANDIDATO.
6.7.1. Eventuais comunicados do MEC sobre o processo seletivo do Fies e do
P-Fies referente ao segundo semestre de 2019 de que trata este Edital têm caráter
meramente complementar, não afastando a responsabilidade do CANDIDATO de se
manter informado acerca dos prazos, regras e procedimentos.
6.8. O Ministério da Educação não se responsabilizará por:
I - inscrição via internet não recebida por quaisquer motivos de ordem técnica
de computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação,
por procedimento indevido, bem como por outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados, sendo de responsabilidade do CANDIDATO acompanhar a situação
de sua inscrição;
II - inscrição via internet realizada ou alterada por terceiros por meio da coleta
de informações do CANDIDATO mediante engenharia social ou informações publicadas em
sites que não sejam do MEC; e

II - na modalidade P-Fies, o resultado será constituído apenas de chamada

3.2. O CANDIDATO será pré-selecionado na modalidade Fies na ordem de sua
classificação, nos termos do item 2 deste Edital, observado o limite de vagas disponíveis
no grupo de preferência para o qual se inscreveu e no curso/turno/local de oferta/IES que
tenha indicado entre as 3 (três) opções disponíveis.
3.2.1. Caso o CANDIDATO inscrito na forma do inciso II do subitem 1.2.2.2
deste Edital seja pré-selecionado na modalidade Fies, será vencida a sua inscrição
concomitante no P-Fies.
3.2.2. A reprovação de CANDIDATO pré-selecionado na modalidade Fies ou
pré-aprovado na modalidade P-Fies identificado como ingressante por não formação de
turma no período inicial implicará:
I - na modalidade P-Fies, na possibilidade da CPSA emitir DRI no mesmo
curso/local de oferta/IES para turno distinto, se houver disponibilidade de vagas de
acordo com o limite do Termo de Participação;
II - nas modalidades Fies e P-Fies, na impossibilidade da alternativa do inciso
I do subitem 3.2.2. ou na discordância do candidato na utilização da referida prerrogativa,
na pré-seleção ou pré-aprovação do CANDIDATO na melhor opção disponível, na hipótese
de alguma das outras opções de curso/turno/local de oferta possuir vaga disponível,
respeitada a prioridade indicada quando da inscrição, devendo o CANDIDATO adotar os
procedimentos e atender os prazos definidos neste Edital.
3.2.3. A pré-seleção na modalidade Fies ou pré-aprovação na modalidade PFies de que trata este item independe de aprovação em processo seletivo próprio da
instituição para a qual o CANDIDATO pleiteia uma vaga.
3.2.4. A pré-seleção na modalidade Fies ou pré-aprovação na modalidade PFies do CANDIDATO na chamada única assegura apenas a expectativa de direito a uma das
vagas para as quais se inscreveu no processo seletivo do segundo semestre de 2019,
estando a contratação do financiamento condicionada à observância das regras constantes
dos subitens 1.4, 2.2, 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 deste Edital, da Portaria MEC nº 209, de 2018,
e da Portaria MEC nº 952, de 2019.
4. DAS ETAPAS COMPLEMENTARES À PRÉ-SELEÇÃO NA MODALIDADE FIES E
PRÉ-APROVAÇÃO NA MODALIDADE P-FIES PARA CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO
4.1. Os CANDIDATOS pré-selecionados na modalidade Fies, nos termos do item
3 deste Edital, deverão acessar o FiesSeleção, no endereço eletrônico
http://fies.mec.gov.br, e complementar sua inscrição para contratação do financiamento
no referido sistema, no período de 10 de julho de 2019 até as 23 horas e 59 minutos do
dia 12 de julho de 2019, observado o horário oficial de Brasília-DF.
4.1.1. Após a complementação da inscrição no FiesSeleção, o CANDIDATO préselecionado na modalidade Fies deverá:
I - comparecer à CPSA para validar suas informações em até 5 (cinco) dias
úteis, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da complementação da sua
inscrição na modalidade Fies; e
II - comparecer a um agente financeiro em até 10 (dez) dias, contados a partir
do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela
CPSA, com a documentação exigida e especificada nos normativos vigentes para fins de
contratação e, uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a contratação do
financiamento.
4.2. O CANDIDATO pré-aprovado na modalidade P-Fies nos termos do item 3
deste Edital deverá:
I - comparecer à CPSA para validar suas informações a partir do dia
imediatamente subsequente ao da sua pré-aprovação na modalidade P-Fies para fins de
disponibilização do DRI ou documento equivalente; e
II - comparecer ao AFOC escolhido entre os que pré-aprovarem seu
financiamento, após a disponibilização do DRI ou documento equivalente, por qualquer
meio, inclusive eletronicamente, devendo apresentar a documentação complementar, se
for exigida, de acordo com os procedimentos e prazos definidos nos regulamentos do
instrumento jurídico formalizado entre mantenedora e AFOC.
4.3. A CPSA terá prazo suplementar de 2 (dois) dias, contados a partir do dia
imediatamente subsequente ao final do prazo constante do inciso I do subitem 4.1.1 e até
o final do segundo semestre de 2019 no caso do inciso I do subitem 4.2, para validar as
informações da inscrição do CANDIDATO e emitir o DRI ou documento equivalente.
4.3.1. A CPSA fica obrigada a contatar o estudante para entrega do DRI ou
documento equivalente no caso de a validação das informações não ocorrer em momento
concomitante ao comparecimento do CANDIDATO, inclusive na hipótese de utilização dos
prazos suplementares indicados no subitem 4.3.
4.4. Para fins de controle da ocupação de vagas nas modalidades Fies e P-Fies,
o agente financeiro na modalidade Fies e os AFOCs na modalidade P-Fies deverão
confirmar a contratação ou informar o vencimento da inscrição no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da disponibilização pelo CANDIDATO do DRI ou documento equivalente e
dos documentos nos termos dos incisos II dos subitens 4.1.1. e 4.2.
4.4.1. Em caso de descumprimento do prazo definido no subitem 4.4 deste
Edital, o agente financeiro, na modalidade Fies, e os AFOCs, na modalidade P-Fies,
deverão encaminhar à SESu/MEC justificativa por escrito, sob pena de aplicação de sanção
prevista em contrato, no caso do agente financeiro do Fies, e de impossibilidade de
participação no processo seletivo do segundo semestre de 2019, no caso dos AFOCs da
modalidade P-Fies.
4.5. Os prazos previstos nos subitens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 deste Edital:
I - não serão interrompidos ou suspensos nos finais de semana ou feriados;
II - serão prorrogados para o primeiro dia útil imediatamente subsequente,
caso o seu vencimento ocorra em final de semana ou feriado nacional.
4.6. Será vedada a concessão de novo financiamento estudantil, em qualquer
das modalidades, nos termos do § 6º do art. 1º da Lei nº 10.260, de 2001:
I - a CANDIDATO que não tenha quitado o financiamento anterior pelo Fies ou
pelo Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei nº 8.436, de 25 de junho de 1992;
ou
II - a CANDIDATO que se encontre em período de utilização do
financiamento.
4.7. No caso da modalidade P-Fies, as CPSAs das IES serão responsáveis pela
validação das informações constantes das inscrições, atestando que atendem aos critérios
de elegibilidade da referida modalidade.
4.7.1. As CPSAs das IES deverão efetuar o procedimento referido no subitem
4.7 na ordem em que os pré-aprovados se apresentarem, a partir de análise própria de
disponibilidade de vagas, sempre limitadas à proposta constante do Termo de
Participação, mas podendo ser menor que ela.
4.7.2. As melhores condições de financiamento apresentadas pelos AFOCs
serão garantidas para os candidatos pré-aprovados na ordem em que se apresentarem à
CPSA para validação da documentação e informações exigidas, cabendo à essa
Comissão:
I - o controle documentado da ordem de apresentação dos candidatos préaprovados na modalidade P-Fies, com data e hora de apresentação;
II - a análise própria de disponibilidade de vagas, sempre limitadas à proposta
constante do Termo de Participação, mas podendo ser menor que ela.
5. DA LISTA DE ESPERA NA MODALIDADE FIES
5.1. Os CANDIDATOS não pré-selecionados na modalidade Fies na chamada
única do processo seletivo referente ao segundo semestre de 2019 constarão de lista de
espera a ser utilizada para fins de preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas,
observada a ordem de classificação nos termos do disposto no item 2 deste Edital.
5.2. A pré-seleção dos CANDIDATOS participantes da lista de espera ocorrerá
no período de 15 de julho de 2019 até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de agosto de
2019, observado o horário oficial de Brasília-DF.
5.3. Os CANDIDATOS constantes da lista de espera na modalidade Fies deverão
acompanhar o resultado de eventual pré-seleção por meio do FiesSeleção, observados as
regras, procedimentos e prazos previstos nos itens 3 e 4 deste Edital para essa
modalidade.
5.3.1. Os CANDIDATOS pré-selecionados na lista de espera na modalidade Fies,
nos termos do item 5.1 e 5.2 deste Edital, deverão acessar o FiesSeleção, no endereço
eletrônico http://fies.mec.gov.br, e complementar sua inscrição para contratação do
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III - falta, erro ou não divulgação de informações por parte das IES
participantes.
6.8.1. Nos termos do inciso II do subitem 6.8., compete exclusivamente ao
CANDIDATO a responsabilidade pela guarda e sigilo de sua senha para inscrição e
participação no processo seletivo de que trata este Edital.
6.8.1.1. O CANDIDATO não deverá compartilhar sua senha e dados cadastrais
com outras pessoas ou realizar qualquer outra ação que possa comprometer a segurança
de sua inscrição.
6.8.2. Entende-se por engenharia social, constante do inciso II do subitem 6.8,
os métodos de ataque, geralmente eletrônico, em que alguém faz uso de persuasão para
obter informações de outro indivíduo, as quais podem ser utilizadas para ter acesso não
autorizado a computadores ou informações.
6.9. No caso da modalidade Fies, a prestação de informações falsas ou a
apresentação de documentação inidônea pelo CANDIDATO, apurada posteriormente à
formalização do contrato de financiamento, em procedimento que lhe assegure o
contraditório e a ampla defesa, ensejará o seu encerramento, sem prejuízo das sanções
penais eventualmente cabíveis.
6.9.1. No caso da modalidade P-Fies, a consequência pela prestação de
informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo CANDIDATO,
apurada posteriormente à formalização do contrato de financiamento, deverá ser
estabelecida pelos respectivos AFOC e CPSA.
6.10. Nos termos da Portaria MEC nº 209, de 2018, e na Portaria MEC nº 952,
de 2019, as condições, regras e procedimentos de financiamento pelo Fies e pelo P-Fies,
para os estudantes pré-selecionados ou pré-aprovados no processo seletivo de que trata
este Edital, serão os vigentes na data de contratação do financiamento, nos termos das
disposições legais constantes da Lei nº 10.260, de 2001, alterada pela Lei nº 13.530, de
7 de dezembro de 2017.
6.11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

COLÉGIO PEDRO II
EDITAL Nº 22, DE 29 DE MAIO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
EM EDUCAÇÃO
A Pró-Reitora de Ensino, no uso de suas atribuições previstas na Portaria de
Delegação de Competência nº 4.008, de 15 de dezembro de 2017 do Magnífico Reitor e a
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições previstas na Portaria de
Delegação de Competência nº 1.769, de 23 de outubro de 2013 do Magnífico Reitor,
publicada no Diário Oficial da União em 30 de outubro de 2013, seção 2, página 18,
consoante o disposto no Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicada no D.O.U. de
24/08/2009, no Decreto nº 8.260, de 29/05/2014, publicado no D.O.U. de 30/05/2014, na
Portaria MEC nº 1.134, de 02/12/2009, publicada no D.O.U. de 03/12/2009 em
conformidade com as Lei nº8.112/1990, de 11/12/1990, Lei nº 11.091 de 12/01/2005, Lei
nº 12.990, de 09/06/2014, torna público que estarão abertas as inscrições para Concurso
Público de provas destinado ao provimento de 33 (trinta e três) cargos efetivos de TécnicoAdministrativo em Educação, na Classe inicial e Nível inicial do Quadro de Pessoal
Permanente do Colégio Pedro II.
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.O Concurso Público a que se refere o presente Edital será realizado sob a
responsabilidade da PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS e da PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DO COLÉGIO PEDRO II, encontra-se disponível, na página eletrônica de Concursos e
Seleções do COLÉGIO PEDRO II (http://dhui.cp2.g12.br), e compreenderá a aplicação de
prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.
1.2.O Concurso Público será coordenado e organizado pela Comissão
Organizadora do Concurso Público designada pelo Magnífico Reitor do COLÉGIO PEDRO
II.
1.3.O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e formação
de cadastro reserva para os cargos discriminados no item 2 deste Edital.
1.3.1. As vagas serão preenchidas em ordem rigorosa de classificação dos
candidatos aprovados, de acordo com a necessidade e a conveniência do COLÉGIO PEDRO
II, com exercício nos campi, a saber: Engenho Novo I, Humaitá I, Realengo I, São Cristóvão
I, Tijuca I, Centro, Duque de Caxias, Engenho Novo II, Humaitá II, Niterói, Realengo II, São
Cristóvão II, São Cristóvão III, Tijuca II, Centro de Referência em Educação Infantil, ou
Reitoria.
1.3.1.2. O horário de trabalho do servidor, conforme a necessidade do COLÉGIO
PEDRO II, deverá compreender dois turnos entre manhã, tarde e noite.
1.4.O regime jurídico no qual serão nomeados os candidatos aprovados e
classificados será Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, instituído
pela Lei nº 8.112/1990.
1.5.Será de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de informações
referentes ao presente certame na página eletrônica de Concursos e Seleções do COLÉGIO
PEDRO II, em particular quanto ao acompanhamento dos prazos e das possíveis
atualizações do cronograma previsto do concurso, à realização da prova e à divulgação dos
seus resultados.
1.6.Os valores da taxa de inscrição são os constantes no item 2 deste Edital.
1.7.Todos os cargos possuem os seguintes benefícios: a) Auxílio alimentação: R$
458,00 mensais; b) Auxílio Transporte; c) Assistência Pré-Escolar: R$ 321,00 por
dependente até 5 anos de idade; e, d) Assistência à saúde per capita: reembolso parcial do
Plano de Saúde, variável de acordo com faixa salarial e faixa etária do titular do cargo e
a faixa etária dos respectivos dependentes.
1.8.A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
1.9.O presente Edital possui os seguintes anexos: a) Anexo 1 - Cronograma; b)
Anexo 2 - Descrição Sumária dos cargos; c) Anexo 3 - Conteúdos Programáticos.
1.10.Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de
Brasília-DF.
2.DOS CARGOS
(1)AC - Ampla Concorrência; (2) PCD - Pessoas com Deficiência; (3) CER - Cota
Étnico Racial

ARNALDO LIMA

SECRETARIA DE MODALIDADES ESPECIALIZADAS DE EDUCAÇÃO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo ao Cntrato ED00646/2018
Contratante: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, CNPJ: 03.736.617/0001-68, Projeto 914BRZ1148 - "Fortalecimento da Capacidade
Institucional para o Tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade
Socioambiental"
Contratada: Juliete Miranda Alves; CPF: 186.382.282-87
Objeto: Desenvolvimento de estudos acerca da política de formação inicial de professores
para educação escolar indígena e para a educação do campo, materializada no Programa
de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas - Prolind e no Programa de Apoio
à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, como subsídio para a
revisão dos referenciais político-pedagógicos; a qualificação das estratégias de
monitoramento das ações implementadas e a identificação e difusão de boas práticas no
âmbito dessas formações nas Instituições: UFMA , IFMA, UFPI, UFERSA, UFCG e UFRB.
Vigência do contrato: 06/08/2018 a 30/06/2019.
Valor Total: R$85.000,00
Fonte de Recurso: UNESCO
Termo Aditivo ao Contrato ED00642/2018
Contratante: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, CNPJ: 03.736.617/0001-68, Projeto 914BRZ1148 - "Fortalecimento da Capacidade
Institucional para o Tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade
Socioambiental"
Contratada: Ricardo Luiz Tows; CPF: 053.960.149-70
Objeto: Desenvolvimento de estudos acerca da política de formação inicial de professores
para educação escolar indígena e para a educação do campo, materializada no Programa
de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas - Prolind e no Programa de Apoio
à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, como subsídio para a
revisão dos referenciais político-pedagógicos; a qualificação das estratégias de
monitoramento das ações implementadas e a identificação e difusão de boas práticas no
âmbito dessas formações nas Instituições: UFGD, UFMS, UFPR, UTFPR, UFSC, UFFS, UFRGS,
FURG, UNIPAMPA e no IFFARROPILHA..
Vigência do contrato: 06/08/2018 a 30/06/2019.
Valor Total: R$85.000,00
Fonte de Recurso: UNESCO
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Termo Aditivo ao Contrato ED00644/2018
Contratante: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, CNPJ: 03.736.617/0001-68, Projeto 914BRZ1148 - "Fortalecimento da Capacidade
Institucional para o Tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade
Socioambiental"
Contratada: Amanda Rodrigues Marqui; CPF: 332.713.318-20
Objeto: Desenvolvimento de estudos acerca da política de formação inicial de professores
para educação escolar indígena e para a educação do campo, materializada no Programa
de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas - Prolind e no Programa de Apoio
à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, como subsídio para a
revisão dos referenciais político-pedagógicos; a qualificação das estratégias de
monitoramento das ações implementadas e a identificação e difusão de boas práticas no
âmbito dessas formações nas Instituições: UFMS, UFSC, UFG, UFMG, UFES, IFBA, UFC, UFCG
e UFPE.
Vigência do contrato: 06/08/2018 a 30/06/2019.
Valor Total: R$85.000,00
Fonte de Recurso: UNESCO

Psicólogo

1

1

R$125,00

2.1.Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que
trata o Anexo 2, do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, ainda que tenham atingido nota
mínima para classificação, estarão automaticamente eliminados do concurso público.
2.2.Após a entrada em exercício, os servidores da carreira de TécnicoAdministrativo em Educação que comprovarem nível de escolaridade formal superior ao
previsto para o exercício do cargo, mediante apresentação de diploma expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo MEC terão direito a requerer o Incentivo à
Qualificação, de acordo com o Anexo IV da Lei nº 11.091/2005, alterado pelo
Anexo XVII da Lei nº 12.772/2012. A parcela relativa ao Incentivo à Qualificação
poderá ser acrescida ao Vencimento Básico, sendo estas parcelas não acumuláveis.
.

.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA
.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 - UASG 153010

.

.

PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
(Anexo XVII da Lei nº 12.772/2012)
Técnicos Administrativos em
Educação

Nível de escolaridade formal superior ao
previsto para o exercício do cargo (curso
reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação)

Área de conhecimento
com relação direta

Área de conhecimento
com relação indireta

Ensino fundamental completo

10%

---

Ensino médio completo

15%

---

Ensino médio profissionalizante ou Ensino

20%

10%

Curso de graduação completo

25%

15%

Especialização, superior ou igual a 360 h

30%

20%

Mestrado

52%

35%

Doutorado

75%

50%

médio com curso técnico completo

Nº Processo: 23063000897201957. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha
da proposta mais vantajosa para a aquisição de bancadas profissionais em aço inox
com cuba, de modo a equipar o Restaurante Estudantil do Campus Maracanã do
CEFET/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 31/05/2019 das 10h00 às 12h00 e das
13h00 às 16h00. Endereço: Av.maracana N. 229, Maracanã - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153010-5-00011-2019.
Entrega
das
Propostas: a partir de 31/05/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 24/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto e dos locais de
entrega descritos no COMPRASNET e as que constam no Edital, o licitante deverá
obedecer este último. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no sistema Portal de
Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br ou mediante
retirada, em meio eletrônico (pendrive ou dvdrom do próprio interessado), no
Departamento de Administração da Diretoria de Administração e Planejamento do
CEFET/RJ..

.

.

.

.

2.3.Em conformidade com o art. 8º da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005,
que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos
em Educação, são atribuições gerais dos cargos que o integram, sem prejuízo das
atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos
nas respectivas especificações: planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades
inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino; planejar, organizar, executar ou
avaliar as atividades técnicas administrativas inerentes à pesquisa e à extensão no
COLÉGIO PEDRO II; e executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais,
financeiros e outros de que a Instituição disponha, a fim de assegurar a eficiência, a
eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de atuar como
fiscal de contratos de prestação de serviços, inerentes à sua área de atuação, quando for
designado para tal atividade.
2.4. As atribuições gerais referidas no subitem 2.3 serão exercidas de acordo
com o ambiente organizacional.
3.DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
3.1. Ter sido classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste
Edital, seus anexos e eventuais retificações.

IGOR FELLIPE BOROTO THOMAZ DO CARMO
Pregoeiro
(SIASGnet - 30/05/2019) 153010-15244-2019NE800050
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019053100046

Nº 104, sexta-feira, 31 de maio de 2019

46

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 38, DE 28 DE MAIO DE 2019
No Subitem 4.4.1 do Edital nº 38, de 28 de maio de 2019, da Secretaria de Educação
Superior, que torna público o cronograma e demais procedimentos relativos ao processo
seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies e do Programa de Financiamento
Estudantil - P-Fies referente ao segundo semestre de 2019, publicado no Diário Oficial da
União de 31 de maio de 2019, seção 3, páginas 44 e 46,
Onde se lê:
"4.4.1. Em caso de descumprimento do prazo definido no subitem 4.4 deste Edital, o agente
financeiro, na modalidade Fies, e os AFOCs, na modalidade P-Fies, deverão encaminhar à
SESu/MEC justificativa por escrito, sob pena de aplicação de sanção prevista em contrato, no
caso do agente financeiro do Fies, e de impossibilidade de participação no processo seletivo
do segundo semestre de 2019, no caso dos AFOCs da modalidade P-Fies. "
Leia-se:
"4.4.1. Em caso de descumprimento do prazo definido no subitem 4.4 deste Edital, o agente
financeiro, na modalidade Fies, e os AFOCs, na modalidade P-Fies, deverão encaminhar à
SESu/MEC justificativa por escrito, sob pena de aplicação de sanção prevista em contrato, no
caso do agente financeiro do Fies, e de impossibilidade de participação no processo seletivo
do primeiro semestre de 2020, no caso dos AFOCs da modalidade P-Fies. "

(DOU nº 105, 03.06.2019, Seção 3, p.54)
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