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VI - acompanhar a avaliação dos sistemas de informação do
MEC e aprovar a proposição de suas atualizações, revisões e de-
sativações;

VII - analisar as recomendações por padrões e procedimentos
técnicos e operacionais no uso da internet e da intranet e, por con-
seguinte, efetuar a validação das recomendações;

VIII - acompanhar o estabelecimento dos mecanismos de
coleta, organização e disseminação de informações sobre os serviços
internet/intranet, bem como dos novos sistemas e tecnologias exis-
tentes no mercado;

IX - monitorar o processo de gestão de contratos de TI;
X - acompanhar a implementação do gerenciamento do pro-

cesso de contratações de bens e serviços de TI com seus respectivos
níveis de acordos de nível de serviço, aderindo-o à Instrução Nor-
mativa Nº 04/2014, da Secretaria de Tecnologia da Informação - STI
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

XI - validar as regras de minimização dos riscos e do au-
mento no nível de segurança das informações dos órgãos/entidades;

XII - participar de foro de debates com instituições que
desenvolvam projetos de pesquisa ou estudos sobre informação e
TIC, bem como ser órgão difusor dessas participações junto ao MEC;
e

XIII - divulgar um cronograma de atividades do Comitê para
o exercício.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E COORDENAÇÃO
Art. 3º Integram o CGD-MEC:
Secretário Executivo Adjunto do MEC, que o presidirá;
Secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino;
Secretário de Educação Básica;
Secretário de Educação Continuada, Alfabetização, Diver-

sidade e Inclusão;
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica;
Secretário de Educação Superior;
Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Supe-

rior;
Consultor Jurídico;
Diretor de Tecnologia da Informação;
Subsecretário de Assuntos Administrativos; e
Subsecretário de Planejamento e Orçamento;
§ 1º- Os membros titulares do CGD terão como suplentes os

respectivos Chefes de Gabinete, no caso da Secretaria-Executiva e
Secretarias Finalísticas do Ministério da Educação, e os substitutos
eventuais formalmente designados no caso das demais Unidades.

§ 2º- À Divisão de Governança de Tecnologia da Informação
da Diretoria de Tecnologia da Informação deste Ministério compete
secretariar os trabalhos do CGD-MEC.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 4º À Coordenação de Governança em Tecnologia da

Informação da Diretoria de Tecnologia da Informação compete:
I - elaborar relatório de atividades do CGD-MEC, a ser

encaminhado ao Secretário-Executivo do Ministério da Educação,
com periodicidade trimestral;

II - supervisionar tecnicamente os grupos de trabalho cons-
tituídos;

III - coordenar a realização de seminários e eventos;
IV - supervisionar tecnicamente a elaboração de estudos,

diagnósticos e outros documentos;
V - elaborar outros documentos e informações que vierem a

ser demandados pelo Comitê.
Art. 5º O CGD-MEC deliberará com o quórum equivalente

a, pelo menos, a maioria absoluta dos seus integrantes.
§ 1º As tratativas do CGD-MEC serão expedidas na forma

de recomendações a serem submetidas à apreciação do Secretário-
Executivo do Ministério da Educação, quando necessário.

§ 2º O Presidente do CGD-MEC poderá deliberar ad re-
ferendum, em vista de circunstâncias de urgência, ficando o tema
obrigatoriamente inscrito na pauta da próxima reunião a ser rea-
lizada.

Art. 6º O CGD-MEC reunir-se-á ordinariamente duas vezes,
semestralmente e, extraordinariamente, por convocação do seu Pre-
sidente, à vista de fato que requeira a apreciação do Comitê em
caráter de urgência.

Parágrafo único. O aviso de convocação das reuniões conterá
a pauta de temas e deliberações a serem tomadas e será acompanhada,
quando for o caso, dos relatórios, pareceres, propostas de resoluções
e outros documentos que instruam as matérias a serem apreciadas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º Os casos omissos serão dirimidos pelo CGD-MEC.
Art. 8° Fica revogada a Portaria Nº 2.337, de 02 de setembro

de 2015.
Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SERGIPE

PORTARIA Nº 1.583, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SERGIPE, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, no uso de suas atri-
buições legais e considerando;o que consta no Processo nº
23113.013208/2016-92, da 2F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS EI-
RELLI EPP, datado de 30/05/2016;o parecer do Procurador Geral da
UFS, folhas 40 e 41, do Processo nº 23113.013208/2016-92;RE-
S O LV E :

Art. 1o - Aplicar, conforme previsto no Edital de Pregão
Eletrônico nº 096/2014/UFS, a seguinte penalidade à empresa 2F & S
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, CNPJ nº
15.597.682/0001-39:

I - Multa no valor de R$ 217, 80 (duzentos e dezessete reais
e oitenta centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor
da Nota de Empenho nº 2014NE801446, nos termos do Inciso II do
Artigo 87 da Lei nº 8.666/93, bem como o estabelecido no item XI -

do pagamento, Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº
096/2014/UFS, em razão de não manter atualizado as certidões junto
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF no
ato de pagamento da Nota Fiscal 000.000.539 no valor de R$
1.089,00 (um mil, oitenta e nove reais).

Art. 2° - Determinar o registro da penalidade no SICAF.
Art. 3º - Está Portaria entrará em vigor na data de sua

assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial da União.

ANDRÉ MAURÍCIO CONCEIÇÃO DE SOUZA

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

Altera dispositivos da Resolução CD/FN-
DE n° 10, de 4 de dezembro de 2015 e
amplia a abrangência da assistência finan-
ceira para impressão de material de for-
mação e apoio à prática docente, com foco
na aprendizagem do aluno da educação bá-
sica aos estados, municípios e ao Distrito
Federal.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal de 1988, artigos 205, 206, 211 e 214;
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013;
Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012;

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014
Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007;
Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016; e
Portaria MEC nº 867, de 4 de julho de 2012.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
(FNDE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14 do
Anexo I do Decreto n.º 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no
D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas "a"
e "b"; 5º, caput; e 6º, inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30
de setembro de 2003, e,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer orientações
para a operacionalização da assistência financeira, no âmbito da Edu-
cação Básica, para os Estados, Municípios e o Distrito Federal, para
implementação de políticas que atendam a meta 5 do Plano Nacional
de Educação; resolve "Ad Referendum":

Art. 1ºAlterar o artigo 1º; o artigo 2º, o artigo 4º, o caput e
§1º do artigo 7º, da Resolução CD/FNDE n° 10, de 4 de dezembro de
2015, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Apoiar os sistemas públicos de ensino dos Estados,
Municípios e do Distrito Federal na alfabetização e no letramento dos
estudantes até o final do 3º ano do ensino fundamental, em escolas
rurais e urbanas, por meio de assistência financeira para a impressão
de material de formação e apoio à prática docente, com foco na
aprendizagem do aluno da educação básica." (N.R.)

"Art. 2º A Formação Continuada de Professores Alfabeti-
zadores tem como objetivo apoiar todos os professores que atuam no
ciclo de alfabetização a usarem de modo articulado, os materiais e as
referências curriculares e pedagógicas ofertados pelos Estados, Mu-
nicípios e o Distrito Federal, com apoio financeiro do MEC às redes
que aderirem ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e
desenvolverem suas ações." (N.R.)

"Art. 4º A assistência financeira de que trata o art. 1° será
destinada a materiais cuja qualidade possa ser comprovada a partir
de: (N.R.)

I - indicadores educacionais oficiais;
II- critérios de avaliação pedagógica definidos por comissão

de especialistas convocados em edital de convocação de interessados
em inscrever materiais.

§ 1º Os indicadores de que trata o caput serão definidos em
portaria específica do MEC.

§ 2° A comissão de especialistas será nomeada em ato es-
pecífico do Secretário de Educação Básica."

"Art. 7º Os Estados, Municípios e o Distrito Federal devem
firmar um termo de compromisso disponibilizado pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para receber a
assistência financeira de que trata o art. 1º desta Resolução.

Parágrafo único. Os termos devem ser validados pelo titular
da secretaria estadual ou distrital de educação, ou pelo prefeito mu-
nicipal." (N.R.)

Art. 2º Ficam revogados o art. 5º e o parágrafo único do art.
6º da Resolução CD/FNDE n° 10, de 4 de dezembro de 2015.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA FILHO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO AMAZONAS

PORTARIA Nº 2.751, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

O PRÓ-REITOR DE ENSINO, no exercício do cargo de REITOR DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias que lhe foram delegadas por meio da Portaria n.º 2.748-GR/IFAM, de 27/12/2016;
publicado no DOU n.º 249, de 28/12/2016, seção 2, pagina 15; CONSIDERANDO o teor do Me-
morando Eletrônico n.º 198/2016-PARINTINS, de 27 de dezembro de 2016, RESOLV E :

to I. ALTERAR na estrutura organizacional do campus Parintins do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, conforme especificação a seguir:

N O M E N C L AT U R A CÓDIGO
DE Coordenação de Pesquisa, Inovação Tecnológica e Pós-Graduação FG-02
PA R A Coordenação de Cursos de Pós-Graduação e Pesquisa FCC

II. Esta Portaria entrar em vigor a partir da data de sua publicação.

ANTÓNIO RIBEIRO DA COSTA NETO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO

PORTARIA Nº 7.787, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO, nomeado nos termos do Decreto Presidencial de 02 de setembro de 2016, publicado no
DOU de 05 de setembro de 2016, no uso de suas atribuições legais; e, considerando o que consta no
Artigo 12 da Portaria nº 450 de 06.11.2002 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada no DOU de 07.02.2002; e, considerando o Edital de Inscrição nº 25/2015, publicado no DOU
de 19.10.2015, homologado através do Edital nº 46/20015, publicado no DOU de 11.01.2016, o que
dispõe o Inciso III, Artigo 37 da CF/88 associado com o Art. 12 da Lei nº 8.112/90, e a solicitação
constante no Processo nº 23249.055304/2016-72, resolve:

Prorrogar por mais 01 (um) ano a validade do Processo Seletivo Público Simplificado para a
Contratação de Professor Substituto do IFMA - Campus São Luís/Monte Castelo, conforme quadro em
anexo.

FRANCISCO ROBERTO BRANDÃO FERREIRA

ANEXO

Edital de Homologação Va l i d a d e Prorrogação Validade
Edital nº 46, de 14/12/2015, publicado
no DOU de 11.01.2016 - Processo Se-
letivo para Professor Substituto, Cam-
pus São Luís/Monte Castelo.

01 ano de 11.01.2016 a
11 . 0 1 . 2 0 1 7 .

01 ano de 12.01.2017 a
12.01.2018.
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