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Figura 34 - Lista de solicitações de acesso do colaborador

Para autorizar o acesso de um colaborador, a Mantenedora deverá acionar a opção
“Autorizar Acesso”:

Para negar o acesso de um colaborador, a Mantenedora deverá acionar a opção
“Negar Acesso”:

3.2. Acesso Colaborador da Mantenedora
O usuário que desejar atuar como colaborador deverá acessar o FIES Oferta para

tela inicial do FIES Oferta, conforme Figura 1 - Tela de acesso ao FIES Oferta.
O usuário será direcionado para a tela da Figura 2 - Orientações para o Primeiro
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No primeiro acesso, o usuário deve acionar a opção “Este é meu Primeiro Acesso” na
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solicitar a permissão de acesso.
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Acesso, onde constam as orientações para cadastro. Ao final da tela, o usuário deverá
clicar no botão “Clique aqui para INICIAR SEU CADASTRO NO SSD”.
Após seguir as orientações disponíveis na tela, o usuário deverá selecionar o perfil
“Colaborador” na tela mostrada na figura abaixo:

Figura 35 - Lista de perfis do sistema

Após o cadastro completo e seleção do perfil de colaborador, o sistema identifica que
o usuário solicitou o perfil, mas não sabe a qual mantenedora, instituição de ensino e
local de oferta será vinculado. Para isso, o usuário deve acessar novamente o FIES
Oferta de Vagas (Figura 1 - Tela de acesso ao FIES Oferta), desta vez acessando a
opção “Acessar com CPF e senha”.
Para solicitar a vinculação à Mantenedora, instituição e ensino e local de oferta que
pretende atuar, o usuário colaborador deverá acessar o ícone

no menu superior à

direita e selecionar o sistema “Oferta de Vagas”.

Página

27

A seguinte mensagem será exibida:
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Figura 36 - Mensagem ao usuário colaborador

Após o acesso ao sistema “Oferta de Vagas”, o usuário deverá acessar o item de
menu “Solicitar Acesso”;

Figura 37 - Menu para o perfil "Colaborador"
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O sistema irá exibir o formulário para solicitação de acesso:
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Figura 38 - Solicitação de acesso de colaborador

Ao solicitar o acesso, o usuário deverá escolher entre três níveis:
1. Acesso a nível de Mantenedora
O colaborador poderá visualizar e preencher as informações dos cursos e respectivo

2. Acesso para todos os Locais de Oferta
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pertencentes à Mantenedora.
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número de vagas ofertadas de todas as Instituições de Ensino e Locais de Oferta
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O colaborador poderá visualizar e preencher as informações dos cursos e respectivo
número de vagas ofertadas de todos os Locais de Oferta de uma determinada
Instituição de Ensino pertencente à Mantenedora.
3. Acesso customizado para Locais de Oferta específicos
O colaborador poderá visualizar e preencher as informações dos cursos e respectivo
número de vagas ofertadas de Locais de Oferta específicos de uma Instituição de
Ensino pertencente à Mantenedora.
A lista das solicitações de acesso feitas pelo usuário estará disponível logo abaixo na
tela da Figura 38 - Solicitação de acesso de colaborador. Para visualizar as
solicitações de acesso, o colaborador deverá acionar o botão “Visualizar”.

Figura 39 - Lista de solicitações de acesso do colaborador

O sistema irá exibir todas as solicitações de acesso realizadas pelo usuário
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colaborador:
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Figura 40 - Lista de perfis solicitados pelo colaborador

É possível remover uma solicitação de acesso que se encontre na situação
PENDENTE, por meio do acionamento do botão “Remover Solicitação”:

Atenção! O Colaborador somente poderá acessar o FIES Oferta após a liberação do
acesso pela Mantenedora e deverá estar vinculado a uma única Mantenedora. Caso
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deseje solicitar acesso à outra Mantenedora, a vinculação atual deverá ser negada.
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4 Contato
Informações sobre a operacionalização do Sistema FIES Oferta poderão ser obtidas
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por meio do endereço eletrônico fiesoferta@mec.gov.br.

