MANUAL DO SISTEMA

3 Acesso: FIES Oferta de Vagas
3.1. Acesso Mantenedora
O FIES Oferta deve ser acessado no endereço eletrônico fiesoferta.mec.gov.br.
No primeiro acesso, a Mantenedora deve acessar o endereço acima e acionar a opção
“Este é meu Primeiro Acesso”, conforme tela abaixo:

Figura 1 - Tela de acesso ao FIES Oferta

A Mantenedora será direcionada para o Sistema de Segurança Digital (SSD) do
Ministério da Educação e deverá seguir as orientações apresentadas pelo próprio
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sistema:
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Figura 2 - Orientações para o Primeiro Acesso

Lembramos que o acesso ao FIES Oferta será autorizado somente às Mantenedoras
que possuam Termo de Adesão ou Termo Aditivo ao Fies sem limitação do valor
financeiro destinado à concessão de financiamento aos estudantes.
A emissão de Termo de Adesão ou Termo Aditivo ao Fies sem limitação do valor
financeiro pode ser efetuada no módulo de Adesão do SisFIES, mediante acesso em
sisfies.mec.gov.br.
Caso a Mantenedora já possua acesso ao SisFIES, esta deverá acionar a opção
“Acessar com certificado digital”, conforme tela apresentada na Figura 1 - Tela de
acesso ao FIES Oferta.
Ao acionar a opção acima, será exibida a tela para seleção do certificado digital da
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Mantenedora, que poderá ser do tipo A1 ou A3, conforme visto na figura abaixo:

MANUAL DO SISTEMA

Figura 3 - Lista de certificados digitais válidos

A Mantenedora deverá, então, selecionar o certificado digital desejado e acionar a
opção “Autenticar”.
Após a autenticação, a Mantenedora será direcionada ao FIES Segurança, cuja tela
inicial está apresentada na figura abaixo:

Figura 4 - FIES Segurança

Para acessar o FIES Oferta, a mantenedora deverá acessar o ícone

no menu

superior à direita e selecionar o sistema “Oferta de Vagas”.

à direita e acionar a opção "Sair".
Vale lembrar que o acesso da Mantenedora ao FIES Oferta deverá ser efetuado
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no menu superior
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Para encerrar a sessão, a mantenedora deverá acessar o ícone
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exclusivamente com certificado digital, que será utilizado no momento da assinatura
do Termo de Participação com a proposta de oferta de vagas.
Atenção! O Termo de Participação é o documento que formaliza a proposta de oferta
de vagas para participar do processo seletivo do FIES. Verifique a validade do
certificado digital.

3.1.1. Menu Principal
Ao se autenticar no sistema, no menu localizado ao lado esquerdo superior da tela, a
Mantenedora deverá selecionar a funcionalidade “Ofertar Vagas”.

Figura 5 - Menu principal

3.1.2. Ofertar vagas
Ao selecionar a funcionalidade “Ofertar Vagas”, será apresentada tela disponibilizando
um cadastro dividido em três passos, onde será possível preencher as informações
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que constarão do Termo de Participação no FIES, conforme figura abaixo:

