Aviso nº 2/2019-Diapo/ChefiaGabin/Gabin
Brasília, 28 de fevereiro de 2019.
AVISO DE PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado o Edital de Convocação de IFES/2018 - CGAME para
habilitação de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), com vistas ao
Estabelecimento de Parcerias para Suporte Técnico à Implementação de Programas de
Apoio à Manutenção e Melhoria das Escolas, constituindo-se Centros Colaboradores de
Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPE), cujo extrato
foi publicado no D.O.U de 03/10/2018, Seção 3, página 49, conforme cronograma abaixo:

ETAPAS

PRAZOS

-Apresentação de
propostas

-Até 08 de abril de 2019.

-Habilitação das
instituições

-Até 30 dias após a data final para apresentação de propostas, ou seja, até 07 de
maio de 2019.

Para as Instituições que enviaram proposta dentro do prazo anteriormente
divulgado no item 2, subitem 2.1, do Edital s/nº Convocação de IFES/2018, não se faz
necessário novo envio. As propostas já enviadas são válidas, para surtir os efeitos legais
necessários.
O texto consolidado do edital e seus anexos (SEI nº 1136384) está disponível no
link: http://www.fnde.gov.br/editais.

CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA
Presidente do FNDE
Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA,
Presidente, em 07/03/2019, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com o
emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no
art. 6º, caput e § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 9º,
§§ 1º e 2º, da Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 9º,
§§ 1º e 2º, da Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1279727 e o código CRC BD4AD867.

Referência: Processo nº 23034.026185/2018-28

Aviso 2 (1279727)

SEI nº 1279727

SEI 23034.026185/2018-28 / pg. 1

