
Passo a passo para acesso ao Portal da Transparência da
FADETEC

Acessar o Portal da Transparência em: https://fadetec.conveniar.com.br/portaltransparencia/

1. Essa é a tela inicial da página do Portal da Transparência da FADETEC.

2. Para pesquisar sobre os projetos específicos é necessário selecionar o filtro e inserir

informações em um dos campos listados a seguir: Referência do projeto /

Coordenador / Financiadora / Ano do início.

- Caso preencha apenas um dos campos, irão aparecer todos os projetos que

possuam esse dado específico.



- Clique na opção Consultar para

acessar a relação de projetos.

3. Pode-se realizar a consulta selecionando a situação do projeto, são oferecidas 3 opções:

a) vigentes, para projetos que estão tramitando; b) encerrados, para projetos que já

foram finalizados; e c) todos, que engloba as duas alternativas anteriores e pesquisa

todos os projetos geridos pela FADETEC.

4. Pode-se realizar consulta selecionando o filtro “Classificação”, onde é possível

pesquisar o projeto por modalidade. Caso não saiba a modalidade basta deixar

marcado em todos.



5. Após selecionar um dos filtros desejados e clicar em consultar, aparece a relação de

projetos geridos pela FADETEC com aquela característica selecionada. Basta clicar

na Lupa existente em frente ao nome do projeto. Após isso aparecerão todas as

informações sobre o projeto escolhido.

6. INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Todos os processos de compras diretas realizados

pela FADETEC até o ano de 2022 estão inseridos na aba “Documentos” dentro do

projeto pertinente.



7. Caso queira realizar uma pesquisa referente a servidores/agentes públicos é só

clicar em cima da aba com esse nome, igual mostra a imagem a seguir:

8. O próximo passo a ser dado é escolher o período em que quer realizar a pesquisa.



9. Logo em seguida, insira o nome do servidor/agente público.

10. E por fim inserir o CPF do mesmo e após isso clicar em consultar.



11. Caso queira realizar uma pesquisa referente a pessoas físicas é só clicar em cima

da aba com esse nome, igual mostra a imagem a seguir:

12. O próximo passo a ser dado é escolher o período em que quer realizar a pesquisa.



13. Logo em seguida, insira o nome da pessoa física.

14. Alternativamente, pode-se inserir o CPF da pessoa física e em seguida clique no

botão “consultar”



15. Caso queira realizar uma pesquisa referente a pessoas jurídicas é só clicar em cima

da aba com esse nome, igual mostra a imagem a seguir:

16. O próximo passo a ser dado é escolher o período em que quer realizar a pesquisa.



17. Logo em seguida, insira a razão social da pessoa jurídica.

18. Alternativamente, pode-se inserir o CNPJ da pessoa jurídica e clique em consultar.



19. Outra aba que temos é a de processo de compras, caso queira consultá-la é clicar

na mesma.

20. A primeira opção a ser preenchida é se quer consultar processos de compras que

estão em andamento ou já foram encerrados, clique na bolinha em relação a qual das

alternativas quer ver.



21. O próximo campo é o de período, coloque a data relativa ao processo de compra

interessado.

22. O Campo de categoria já vem com opção preenchida que é relacionada a todas

as categorias.



23. Caso queira selecionar alguma modalidade específica, basta selecionar a

modalidade desejada pertinente ao processo de compra que objetiva pesquisar.

24. Após selecionar um dos filtros desejados e clicar em consultar, aparece a

relação de processos de compras feitos pela FADETEC com aquela característica

selecionada. Basta clicar na Lupa existente em frente ao nome do projeto. Após isso

aparecerão todas as informações sobre o processo escolhido.



25. Outra aba disponível é a dos relatórios de fundação

26. O primeiro campo a ser preenchido é o de título.

27. O segundo e último é o de ano



28. E temos a última aba do portal da transparência que é referente a Normas e

Legislação.

29. Como o tipo já vem preenchido vamos passar para o próximo campo que é o de

título da Norma/Legislação



30. O último campo é o de ano


