Sr. (a) Secretário(a) de Educação:

As solicitações de esclarecimentos e envio de documentos necessários ao
cadastramento do Conselho de Controle Social do Fundeb –
CACS/FUNDEB, deverão ser, exclusivamente, pela ferramenta de
comunicação “FALE CONOSCO” do sistema SIOPE.
Para acessar o sistema “FALE CONOSCO” do sistema SIOPE, há dois
cominhos possível, basta seguir as instruções abaixo:
1º passo: acessar o endereço do Portal do FNDE: www.fnde.gov.br, na
Internet:
2º passo: selecionar ao lado esquerdo da tela o sistema SIOPE, no campo
“SISTEMAS”;

3º passo: no campo “ENTRE EM CONTATO”, também localizado à
esquerda da tela, selecionar a ferramenta “Fale Conosco”;

OU

1º passo: acessar o endereço do Portal do FNDE: www.fnde.gov.br, na
Internet:
2º passo: selecionar no lado esquerdo da tela o combo “Financiamento”;

3º

passo:

na

sequência,

clique

em

“Fundeb”:

4º passo: na sequência você poderá deve clicar no banner “FALE
CONOSCO”, localizado ao lado direito da tela;
5º passo: preencha os campos exigidos. Quanto ao período, selecionar
qualquer período do ano em curso (p.ex.: “2017 - 1º bimestre”);
Para consultar uma solicitação existente, informe o número da
solicitação no campo “Nº da solicitação”.

Clique em “Continuar”

6º

passo:

na

tela

seguinte

clique

em

“nova

solicitação”;

Para acessar solicitações abertas anteriormente, no quadro “Solicitações
Enviadas”, no final da tela, clique na solicitação desejada.

Para continuar o atendimento de sua
solicitação, verifique aqui o nº da
solicitação em andamento, e sempre
utilize-a nos casos em que necessitar
comunicar-se com os técnicos do
Cadastro Cacs-Fundeb , seja para
apresentar
dúvidas,
prestar
esclarecimentos
e
anexar
documentos, quando necessário.

7º passo: preencha os campos:
a)
b)
c)
d)

“Versão” - pode ser selecionada qualquer versão disponível,
“Nome” - informe o nome do solicitante,
“Telefone 1” e “Telefone 2” -informe os telefones para contato.
“Assunto” - selecione “CACS-FUNDEB – Cadastro”

e) “Mensagem” - descreva a sua solicitação (limitado a 4000
caracteres). Se precisar de mais espaço, grave um arquivo .doc e
anexe clicando em “Selecionar arquivo ...”.

8º passo: no campo “Digite os números que estão na imagem abaixo para validar o
formulário:” reproduza o conteúdo da imagem apresentada abaixo deste
campo.

9º passo: Por fim, clique no botão “Enviar”

Após o clique no botão “Enviar” o sistema irá gerar um número de
solicitação e enviará para o e-mail informado na abertura da solicitação.
Este número poderá ser utilizado no campo “Nº da solicitação” do
4º passo, caso queira acessar uma solicitação enviada anteriormente

Observação:
Não será permitida a abertura de mais de uma solicitação. Assim,
havendo necessidade de novo contato, utilize o numero da solicitação que
está em aberto.
Para maior celeridade na análise e conclusão do cadastro, são
necessários o encaminhamento dos seguintes documentos:
- atos legais (leis, decretos e portarias), devidamente assinado pelo
responsável máximo do ente federado (no caso dos estados, o

Governador; e no caso dos municípios, o prefeito), acompanhados de
cópia da respectiva publicação, quando for o caso, exclusivamente.
ATENÇÃO!
Para solicitação de uma nova senha é necessário encaminhar um oficio,
em papel timbrado, contendo e-mail institucional, assinado pelo Prefeito
ou Secretario de Educação, digitalizar em PDF e enviar ao endereço:
senha.institucional@fnde.gov.br, exclusivamente.

Atenciosamente,
Coordenação-Geral CGFSE/DIGEF/FNDE

