
 

Manual de Atribuições 
Edição – Dezembro/2018 

PR/SUGV/CGIC 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

1 

SUMÁRIO 

SUMÁRIO .............................................................................................................................. 1 

1 APRESENTAÇÃO ........................................................................................................ 13 

2 PRESIDÊNCIA – ORGANOGRAMA ............................................................................ 14 

2.1 SECRETARIA EXECUTIVA - SECE ........................................................................... 15 

2.1.1 COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DOS COLEGIADOS - CGGC .............. 16 

2.2 COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CGPR ................... 18 

2.2.1 COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - COAA ....................... 19 

2.3 COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CGCO ........................... 20 

2.3.1 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E MARKETING - COCM

 ..................................................................................................................................... 21 

2.4 SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA - SUAU ....................................... 22 

2.4.1 COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA - CGAU ........................... 23 

2.4.1.1 COORDENAÇÃO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - COAF

 ..................................................................................................................................... 24 

2.4.1.3 COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE TI - COAS ............................................ 26 

2.5. SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA - SUGV ... 27 

2.5.1 COORDENAÇÃO GERAL DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE - CGIC ...... 28 

2.5.1.1 COORDENAÇÃO DE INTEGRIDADE - COIN .................................................. 29 

2.5.1.2 COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - COOT ............ 30 

2.5.2 COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - CGPG .............. 31 

2.5.2.1 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - COPL .................. 32 

2.5.2.2 COORDENAÇÃO DE PROCESSOS - COPR................................................... 33 

2.5.2.3 COORDENAÇÃO DE PROJETOS - COPJ ...................................................... 34 

2.5.3 COORDENAÇÃO GERAL DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES E RISCOS - 

CGSI ............................................................................................................................. 35 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

2 

2.5.3.1 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE SIC E CONTINUIDADE DE 

NEGÓCIOS - COPC ..................................................................................................... 36 

2.5.3.2 COORDENAÇÃO DE RISCOS CORPORATIVOS - CORC .............................. 37 

2.6. CONSULTORIA JURÍDICA - CJUR .......................................................................... 38 

2.6.1 DEPARTAMENTO JURÍDICO DE DEMANDAS CONTENCIOSAS - DJCO ........ 39 

2.6.1.1 COORDENAÇÃO JURÍDICA DE CONTENCIOSO E DE DIREITO 

TRABALHISTA E PENAL - COJC ............................................................................... 40 

2.6.1.1.1 SERVIÇO DE APOIO A DEMANDAS TRABALHISTAS E PENAIS - SVTP .. 41 

2.6.2 DEPARTAMENTO JURÍDICO DE DEMANDAS CONSULTIVAS - DJDC ............ 42 

2.6.2.1 COORDENAÇÃO JURÍDICA DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA E DIREITO 

FINANCEIRO, TRIBUTÁRIO E DISCIPLINAR - COJF ................................................ 43 

2.6.2.2 COORDENAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - COJU

 ..................................................................................................................................... 44 

2.6.2.2.1 SERVIÇO DE APOIO A DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E CÍVEIS - SVAC

 ..................................................................................................................................... 45 

3 DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS – ORGANOGRAMA ........... 46 

3.1 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS - SUFI .......................................................... 48 

3.1.1 DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA - DECO ............................................ 49 

3.1.1.1 DIVISÃO DE ORÇAMENTO - DIOR ................................................................. 50 

3.1.1.2 DIVISÃO DE CUSTOS - DICT .......................................................................... 51 

3.1.2 DEPARTAMENTO DE GESTÃO CONTÁBIL - DEGC ......................................... 52 

3.1.2.1 DIVISÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS - DIRE .............................................. 53 

3.1.2.2 DIVISÃO DE ANÁLISE E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - DIAN..................... 55 

3.1.2.2.1 SERVIÇO DE APURAÇÃO E EXECUÇÃO FISCAL - SVAE ......................... 57 

3.1.2.2.2 SERVIÇO DE CONCILIAÇÃO E ANÁLISE CONTÁBEIS - SVCA ................. 59 

3.1.3 DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFI ............................................................. 61 

3.1.3.1 DIVISÃO DE TESOURARIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO - DITP ......... 62 

3.1.3.1.1 SERVIÇO DE TESOURARIA - SVTE ............................................................ 63 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

3 

3.1.3.1.2 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO - SVPF ....... 64 

3.1.3.2 DIVISÃO DE PAGADORIA E FATURAMENTO - DIPF ..................................... 65 

3.1.3.2.1 SERVIÇO DE CONTAS A PAGAR - SVPG .................................................... 66 

3.1.3.2.2 SERVIÇO DE FATURAMENTO E CONTAS A RECEBER - SVRA ................ 67 

3.2 SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS - SUSL .................................. 68 

3.2.1 DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DECP ......................................................... 69 

3.2.1.1 DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS 

- DGFC ......................................................................................................................... 70 

3.2.1.1.1 SERVIÇO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 

CONTRATOS DE TIC - SGFT ...................................................................................... 71 

3.2.1.1.2 SERVIÇO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 

CONTRATOS DIVERSOS - SGFD ............................................................................... 72 

3.2.1.2 DIVISÃO DE ANÁLISE E CONTROLE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS - 

DACC ........................................................................................................................... 73 

3.2.1.2.1 SERVIÇO DE CONTROLE E GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE CONTRATOS 

- SGIC .......................................................................................................................... 74 

3.2.1.2.2 SERVIÇO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DE CONTRATOS - SACC .. 75 

3.2.1.3 DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES E REVISÕES CONTRATUAIS - DICR .......... 76 

3.2.1.3.1 SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEMANDAS CÉLULA A - SATA ............... 77 

3.2.1.3.2 SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEMANDAS CÉLULA B - SATB ............... 79 

3.2.1.3.3 SERVIÇO DE REVISÕES CONTRATUAIS - SREC ...................................... 81 

3.2.1.4 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA DE COMPRAS - DIPC ........ 82 

3.2.1.4.1 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE COMPRAS - SPCC ..... 83 

3.2.1.4.2 SERVIÇO DE ESTRATÉGIA DE COMPRAS - SEEC .................................... 84 

3.2.2 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE AMBIENTES E SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - DEAS ........................................................................................ 85 

3.2.2.1 DIVISÃO DE GESTÃO PREDIAL - DIGP ......................................................... 86 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

4 

3.2.2.1.1 SERVIÇO DE GESTÃO DE SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL - SVSF

 ..................................................................................................................................... 88 

3.2.2.1.2 SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL ÁLVARO 

RODRIGUES - SVIF ..................................................................................................... 89 

3.2.2.1.3 SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL COSME VELHO - 

SVIC ............................................................................................................................. 91 

3.2.2.2 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DGSA .............. 93 

3.2.2.2.1 SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL - SGED .......................................... 94 

3.2.2.2.2 SERVIÇO DE GESTÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS - SVCP .............. 95 

3.2.2.3 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO - DADP ..... 96 

3.2.2.4 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS - DPOE ................................................... 97 

3.2.2.4.1 SERVIÇO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SOSE

 ..................................................................................................................................... 98 

3.2.2.5 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA - DMEE ................................................................................................. 99 

3.2.2.5.1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA - SVME ............................................................................................... 101 

3.2.3 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DEGD ............................ 102 

3.2.3.1 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DCEA ........................................ 103 

3.2.3.1.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - SCEL

 ................................................................................................................................... 104 

3.2.3.2 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DDFA ........................................ 105 

3.2.3.2.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - SDFL

 ................................................................................................................................... 106 

3.2.3.2.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – COMPRAS - SDFM.............. 107 

3.2.3.3 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DMGA ....................................... 108 

3.2.3.3.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMGA ................................... 109 

3.2.3.3.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESA .................................... 110 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

5 

3.2.3.3.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMTA ..................................... 111 

3.2.3.3.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMSA ................................... 112 

3.2.3.4 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DPAA ........................................ 113 

3.2.3.4.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SPAA .................................... 114 

3.2.3.4.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAMA ................................... 115 

3.2.3.4.3 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGOA ................................... 116 

3.2.3.5 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DPBA ........................................ 117 

3.2.3.5.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - SPBL

 ................................................................................................................................... 118 

3.2.3.6 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DPEA ........................................ 119 

3.2.3.6.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SPEA .................................... 120 

3.2.3.6.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMAA ................................... 121 

3.2.3.6.3 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SPIA ..................................... 122 

3.2.3.6.4 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SALA .................................... 123 

3.2.3.7 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DRNA........................................ 124 

3.2.3.7.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - 

SRNL .......................................................................................................................... 125 

3.2.3.8 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DRSA ........................................ 126 

3.2.3.8.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SRSA .................................... 127 

3.2.3.8.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SBAA ................................... 128 

3.2.3.8.3 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SPRA .................................... 129 

3.2.3.8.4 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SSEA .................................... 130 

3.2.3.9 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DSCA ........................................ 131 

3.2.3.9.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - SSCL

 ................................................................................................................................... 132 

3.2.3.10 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DSPA ...................................... 133 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

6 

3.2.3.10.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - 

SSPL .......................................................................................................................... 134 

3.2.3.11 SERVIÇO DE GESTÃO DE TIC PARA USO INTERNO - SVTI ..................... 135 

4 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E OPERAÇÕES – ORGANOGRAMA ...................... 136 

4.1 SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE 

TIC - SUAS .................................................................................................................... 137 

4.1.1 COORDENAÇÃO GERAL DE SERVIÇO, MONITORAMENTO E INFORMAÇÃO - 

CGMI .......................................................................................................................... 138 

4.1.1.1 COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO E PROJETOS DE TIC - CODE .......... 139 

4.1.1.2 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS DE TIC - COGR ................ 140 

4.1.2 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC - DEGS ..................... 141 

4.1.2.1 DIVISÃO DE CAPACIDADE, CONTINUIDADE, ANS E DISPONIBILIDADE DOS 

SERVIÇOS DE TIC - DICS ......................................................................................... 142 

4.1.2.2 DIVISÃO DE TRANSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC - DITS ............................ 143 

4.1.2.3 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC - 

DIPI ............................................................................................................................ 144 

4.1.3 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA TÉCNICA - DEAT ................................ 145 

4.1.3.1 DIVISÃO DE ARQUITETURA DE NEGÓCIO E INFORMAÇÃO - DIAG ......... 146 

4.1.3.2 DIVISÃO DE ARQUITETURA TECNOLÓGICA - DIAT ................................... 147 

4.1.3.3 DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE - DIAS .................................. 148 

4.1.4 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 

DE TIC - DEPS ........................................................................................................... 149 

4.1.4.1 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TIC - DIPL ...... 150 

4.1.4.2 DIVISÃO DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC - 

DITF ........................................................................................................................... 151 

4.1.4.3 DIVISÃO DE CONFORMIDADE E INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA DE TIC - DICI ............................................................................ 152 

4.2 SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES - SUOP .................................................. 153 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

7 

4.2.1 COORDENAÇÃO DE PROCESSOS E INDICADORES OPERACIONAIS - COPI

 ................................................................................................................................... 154 

4.2.2 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ENGENHARIA E FACILITIES - COGF ..... 155 

4.2.3 DATA CENTER RIO DE JANEIRO - DCRJ ....................................................... 156 

4.2.3.1 DIVISÃO DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS - D1OS ...................................... 157 

4.2.3.2 DIVISÃO DE GESTÃO OPERACIONAL - D1GO ........................................... 158 

4.2.3.3 DIVISÃO DE SUPORTE DE SERVIÇOS - D1SS ............................................ 159 

4.2.3.4 DIVISÃO DE IMPRESSÃO E PÓS-PROCESSAMENTO - D1IP ..................... 160 

4.2.4 DATA CENTER DISTRITO FEDERAL - DCDF .................................................. 161 

4.2.4.1 DIVISÃO DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS - D2OS ...................................... 162 

4.2.4.2 DIVISÃO DE GESTÃO OPERACIONAL - D2GO ........................................... 163 

4.2.4.3 DIVISÃO DE SUPORTE DE SERVIÇOS - D2SS ............................................ 164 

4.2.5 DATA CENTER SÃO PAULO - DCSP ............................................................... 165 

4.2.5.1 DIVISÃO DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS - D3OS ...................................... 166 

4.2.5.2 DIVISÃO DE GESTÃO OPERACIONAL - D3GO ........................................... 167 

4.2.5.3 DIVISÃO DE SUPORTE DE SERVIÇOS - D3SS ............................................ 168 

4.2.6 COORDENAÇÃO GERAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS DE TIC - CGOS ... 169 

4.2.6.1 COORDENAÇÃO DE INCIDENTES E PROBLEMAS - COIP ........................ 170 

4.2.6.2 COORDENAÇÃO DE AUTOMAÇÃO - COAU ................................................ 171 

4.2.6.3 COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL - COSO ..................... 172 

4.2.6.4 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS - COSI .............................. 173 

5 DIRETORIA DE RELACIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÕES – 

ORGANOGRAMA ............................................................................................................. 174 

5.1 COORDENAÇÃO GERAL DE INTEGRAÇÃO E MONITORAMENTO - CGIM ........ 178 

5.2 COORDENAÇÃO GERAL DE INTELIGÊNCIA DA INFORMAÇÃO - CGII .............. 179 

5.2.1 COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA DE INFORMAÇÕES - COGN ............... 180 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

8 

5.2.2 COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E ESTUDOS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS - 

COAQ ......................................................................................................................... 181 

5.3 COORDENAÇÃO GERAL DE MODERNIZAÇÃOTECNOLÓGICA - CGMT ........ 182 

5.4 SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO - SUAT ................................................ 183 

5.4.1 COORDENAÇÃO GERAL DE ATENDIMENTO DIGITAL - CGAD .................... 184 

5.4.1.1 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO DO ATENDIMENTO - DIPD

 ................................................................................................................................... 186 

5.4.2 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO - DETT ................................................. 187 

5.4.2.1 DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT1 ............................................................. 189 

5.4.2.2 DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT2 ............................................................. 190 

5.4.2.3 DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT3 ............................................................. 191 

5.4.2.4 DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT4 ............................................................. 192 

5.4.2.5 DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT5 ............................................................. 193 

5.5 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SUDS ........... 194 

5.5.1 COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE - CGTD .................................................................................................. 196 

5.5.1.1 COORDENAÇÃO DE INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO - COII ..................... 197 

5.5.1.2 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DADOS - COGD .................................... 198 

5.5.1.3 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO - 

COPD ......................................................................................................................... 199 

5.5.1.4 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES - 

COES ......................................................................................................................... 200 

5.5.2 COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE - CGDE .................................................................................................. 201 

5.5.2.1 COORDENAÇÃO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO - COCP .................. 202 

5.5.2.2 COORDENAÇÃO DE DEMANDAS E PROCESSOS DE SOFTWARE - COPS

 ................................................................................................................................... 203 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

9 

5.5.2.2.1 SERVIÇO DE PROCESSOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE - SPD1 ................................................................................................... 204 

5.5.2.2.2 SERVIÇO DE PROCESSOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE - SPD2 ................................................................................................... 205 

5.5.2.2.3 SERVIÇO DE PROCESSOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE - SPD3 ................................................................................................... 206 

5.5.2.2.4 SERVIÇO DE PROCESSOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE - SPD4 ................................................................................................... 207 

5.5.2.2.5 SERVIÇO DE PROCESSOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE - SPD5 ................................................................................................... 208 

5.5.3 DEPARTAMENTO DE TESTES DE SOFTWARE - DETS ................................. 209 

5.5.4 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARAÍBA - UDPB ........ 210 

5.5.4.1 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SOFTWARE - DMP1 ...... 211 

5.5.5 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CEARÁ - UDCE ........... 212 

5.5.5.1 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SOFTWARE - DMP2 ...... 213 

5.5.6 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SANTA CATARINA - UDSC

 ................................................................................................................................... 214 

5.5.6.1 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SOFTWARE - DMP3 ...... 215 

5.5.7 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE RIO DE JANEIRO - UDRJ

 ................................................................................................................................... 216 

5.5.7.1 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SOFTWARE - DMP4 ...... 217 

5.5.8 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE RIO GRANDE DO NORTE - 

UDRN ......................................................................................................................... 218 

5.5.8.1 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SOFTWARE - DMP5 ...... 219 

5.6 SUPERINTENDÊNCIA DE RELACIONAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS - SURS

 ....................................................................................................................................... 220 

5.6.1 COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO E MONITORAMENTO - CGGM ......... 221 

5.6.2 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO TRABALHO, RECEITA E OUTROS 

CLIENTES - DEFT ..................................................................................................... 222 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

10 

5.6.2.1 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA RFB E PGFN - DIRP .................. 223 

5.6.2.2 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA PREVIC E OUTROS CLIENTES - 

DIPO ........................................................................................................................... 226 

5.6.2.3 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE BUSINESS INTELIGENCE - DIBI .................... 229 

5.6.2.4 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO - DIPT

 ................................................................................................................................... 232 

5.6.2.5 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE TI E DE 

IDENTIDADE E ACESSO - DICA ............................................................................... 235 

5.6.3 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INSS E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEIA 238 

5.6.3.1 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ÁREAS DE 

GESTÃO DO INSS - DIAA ......................................................................................... 239 

5.6.3.2 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS 

- DIRD ........................................................................................................................ 242 

5.6.3.3 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - 

DIPB ........................................................................................................................... 245 

5.6.3.4 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS - 

DIMB .......................................................................................................................... 248 

5.6.3.5 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO - DICD .................... 251 

5.6.4 DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO E CONTRATOS - DERC ............. 254 

5.6.4.1 DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS COM CLIENTES - DIGC ............... 256 

5.6.4.2 DIVISÃO DE RELACIONAMENTO DE BUSINESS INTELIGENCE - DIRB ... 257 

5.6.4.3 DIVISÃO DE RELACIONAMENTO DO INSS E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIRI

 ................................................................................................................................... 259 

5.6.4.4 DIVISÃO DO CONSÓRCIO SERPRO E DATAPREV - DISD ......................... 261 

5.6.4.5 DIVISÃO DE RELACIONAMENTO DO TRABALHO, FAZENDA E OUTROS 

CLIENTES - DIRT ...................................................................................................... 263 

5.7 SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO - SUNI ................................ 265 

5.7.1 DEPARTAMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS E MODELAGEM DE SERVIÇOS - 

DENM ......................................................................................................................... 266 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

11 

5.7.1.1 COORDENAÇÃO DE PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - COPP . 267 

5.7.1.2 DIVISÃO DE MAPEAMENTO E ANÁLISE DE OPORTUNIDADES DE 

NEGÓCIOS - DIMA .................................................................................................... 268 

5.7.1.3 DIVISÃO DE MODELAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS - DIMP .............. 269 

5.7.1.4 DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS E MONITORAMENTO - DINM 270 

5.7.2 DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO - DEIN ........................................................ 271 

5.7.2.1 DIVISÃO DE ESTRUTURAÇÃO, PROCESSOS E TECNOLOGIAS PARA 

INOVAÇÃO - DIEP ..................................................................................................... 272 

5.7.2.2 DIVISÃO DE PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES E DE PARCERIAS E CANAIS - 

DIPS ........................................................................................................................... 273 

5.7.2.3 DIVISÃO DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO - DILI ............... 274 

6 DIRETORIA DE PESSOAS – ORGANOGRAMA ....................................................... 275 

6.1 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SUPE .................................. 276 

6.1.1 COORDENAÇÃO GERAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E 

BEM-ESTAR - CGQV ................................................................................................. 277 

6.1.1.1 SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 

SVSM ......................................................................................................................... 278 

6.1.1.2 SERVIÇO DE QUALIDADE DE VIDA - SQVD ................................................ 279 

6.1.2 COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES DO TRABALHO E 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - CGTS ................................................. 280 

6.1.2.1 COORDENAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - CORS .. 281 

6.1.2.2 COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS - COTS . 282 

6.1.3 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CARREIRA - DECR ................................. 283 

6.1.3.1 DIVISÃO DE GESTÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO - DIGT 284 

6.1.3.2 DIVISÃO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL - DIEV ............................................. 285 

6.1.4 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS - DEPE .................... 286 

6.1.4.1 DIVISÃO DE PAGADORIA DE PESSOAL - DIPA .......................................... 287 

6.1.4.2 DIVISÃO DE BENEFÍCIOS DE PESSOAL - DIBE ......................................... 288 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

12 

6.1.4.3 DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO DE PESSOAL - DIRC .................... 289 

6.1.5 COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - CGPE

 ................................................................................................................................... 290 

6.1.5.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SCEP ................... 291 

6.1.5.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SDFP ................... 292 

6.1.5.3 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SMGP .................. 293 

6.1.5.4 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SPBP ................... 294 

6.1.5.5 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SRNP .................. 295 

6.1.5.6 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SSCP ................... 296 

6.1.5.7 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SSPP ................... 297 

7 ÓRGÃOS COLEGIADOS ............................................................................................... 298 

8 CONTROLE DE ALTERAÇÕES ..................................................................................... 300 

 

 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

13 

1 APRESENTAÇÃO 

O Manual de Atribuições instituído em 09 de janeiro 2007 pelo Conselho de Administração, 

descreve, detalhadamente, os objetivos e as principais atribuições de cada área da estrutura 

organizacional da Empresa. Está projetado para que sejam permitidas as atualizações e 

compatibilizações necessárias, conforme Controle de Alterações onde constam os atos 

normativos que atualizam este Manual. Na condição de instrumento de consulta e orientador 

da informação de atribuições, foi elaborado com as seguintes finalidades: 

 

Apresentar o organograma consolidado da Empresa, em todos os seus níveis 

hierárquicos, para que não haja dúvidas quanto ao correto posicionamento de 

cada unidade na estrutura organizacional. 

 

Evitar a publicação e arquivamento de organogramas de forma isolada e 

dispensar a veiculação de instrumentos específicos sobre estrutura organizacional 

da Empresa. 

 

Evitar a superposição de atribuições das unidades organizacionais, a partir do 

descrito neste instrumento, considerando que nele se delineia o âmbito de atuação 

de cada parte componente da organização. 

 

Facilitar a integração de novos empregados na Empresa ou de antigos 

empregados em nova unidade organizacional. 
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2 PRESIDÊNCIA – ORGANOGRAMA 
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2.1 SECRETARIA EXECUTIVA - SECE  

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Presidência PR 

Órgãos Subordinados Coordenação Geral de Gestão dos Colegiados CGGC 

  

 
OBJETIVOS 

• Atuar como agente de integração entre os órgãos colegiados da Dataprev, de forma a 
alinhar a direção da Empresa com as orientações, decisões e recomendações dos 
diversos agentes de governança que se reúnem em Colegiados na Dataprev com a 
gestão interna da Empresa, atribuindo sinergia entre a atuação e direcionamento 
estratégicos da Dataprev, com vistas a aprimorar a governança e gestão da Empresa, 
viabilizando, inclusive, o adequado fluxo de informações e orientações oriundos desses 
órgãos.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Viabilizar, conduzir e garantir a realização das reuniões do Conselho de Administração, 
do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, da Superintendência Colegiada, das 
Assembleias de Acionistas e dos Comitês de Assessoramento do Conselho de 
Administração; 

2. Contribuir com o processo de avaliação dos Conselhos, Conselheiros, Diretoria Executiva 
e membros dos Comitês;  

3. Viabilizar o fluxo de informações, assegurando que estas sejam direcionadas 
tempestivamente, de maneira segura, aos agentes e órgãos de governança; 

4. Organizar os processos de integração dos novos membros de Conselhos e Comitês; 
5. Facilitar a integração e comunicação entre os órgãos colegiados que a Secretaria 

Executiva apoia; 
6. Assessorar e apoiar na seleção dos membros independentes do Comitê de Auditoria 

Estatutário;  
7. Atuar, em conjunto com a área de pessoas, na elaboração da Proposta de Remuneração 

dos Dirigentes, Conselheiros e membros dos Comitês de assessoramento ao Conselho 
de Administração;  

8. Interagir com o Ministério Supervisor da Empresa e com a Secretaria de Coordenação e 
Governança das Estatais – SEST acerca dos assuntos que são aprovados pelo Conselho 
de Administração e submetidos a esses órgãos; 

9. Interagir com o Ministério Supervisor da Empresa, com a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN, INSS e SEST acerca dos assuntos que são tratados pela Assembleia 
Geral da Empresa; 

10. Acompanhar a legislação e o regramento afeto ao funcionamento dos Colegiados que a 
Secretaria Executiva apoia, promovendo sempre que necessário os ajustes pertinentes;  

11. Assessorar o Presidente e Diretores da Empresa nos assuntos relacionados à 
governança e gestão dos Colegiados e processos estratégicos da Dataprev que tenham 
relação direta ou indireta com a Secretaria Executiva. 
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2.1.1 COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DOS COLEGIADOS - CGGC  

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Secretaria Executiva SECE 

Órgãos Subordinados Não  
 
 
OBJETIVOS 

• Subsidiar a Secretaria Executiva com as ações necessárias para garantir com 
qualidade, confiabilidade, adequabilidade e integridade os processos necessários ao 
funcionamento do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, da Diretoria 
Executiva, da Superintendência Colegiada, das Assembleias de Acionistas e dos 
Comitês de assessoramento do Conselho de Administração, bem como articular para 
o atendimento dos regramentos legais que influenciam nas atividades da Secretaria 
Executiva.  

 
ATRIBUIÇÕES 

 1. Elaborar e distribuir pautas e documentos para subsidiar reuniões do Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Superintendência Colegiada e 

Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; 

2. Dar provimento, acompanhar e documentar as decisões e recomendações do 

Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Superintendência 

Colegiada, Assembleias de Acionistas e dos Comitês de apoio ao Conselho de 

Administração; 

3. Informar aos órgãos responsáveis sobre o cumprimento das decisões dos Órgãos 

Colegiados e acompanhar o cumprimento; 

4. Manter sob controle permanente os registros de dados cadastrais e informações 

gerenciais dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos 

comitês de apoio ao Conselho de Administração; 

5. Contribuir com o processo de elaboração do relatório anual, relativamente às 

informações referentes aos Colegiados da Dataprev; 

6. Promover atividades de capacitação para os Dirigentes, Conselheiros e membros dos 

Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, quando foi o caso; 

7. Viabilizar, em conjunto com as áreas competentes, a eleição do Conselheiro 

representante dos empregados; 

8. Articular, orientar e apoiar os gestores da Empresas que irão explanar/fornecer 

informações aos Colegiados que a Secretaria Executiva apoia e assessora; 

9. Viabilizar os recursos necessários para o funcionamento dos Colegiados que a 

Secretaria Executiva apoia e assessora; 

10. Orientar, providenciar e viabilizar documentação necessária para posse e saída dos 

membros dos Colegiados; 
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11. Elaborar e manter atualizados os regimentos afetos aos Colegiados que Secretaria 

Executiva apoia; 

12. Articular, orientar e acompanhar a elaboração de Votos, Notas Técnicas e outros 

documentos que serão submetidos aos Colegiados que a Secretaria Executiva apoia, 

visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Ministério Supervisor, 

PGFN e SEST.  
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2.2 COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CGPR 

 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Presidência PR 

Órgãos Subordinados Coordenação de Assuntos Administrativos COAA 

  

 
OBJETIVOS 

• Assessorar diretamente o Presidente no âmbito de sua atuação, prestar assistência 
direta e imediata ao Presidente e Diretores da Empresa no desempenho de suas 
funções e orientar, apoiar e assegurar o atendimento às demandas oriundas de 
órgãos externos no âmbito da Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar assistência ao Presidente em sua representação política, social e 
administrativa; 

2. Planejar, elaborar e organizar a agenda de trabalho do Presidente e Diretores; 

3. Encaminhar, revisar e controlar a documentação e as correspondências, no âmbito 
da Presidência; 

4. Revisar e encaminhar os atos administrativos e normativos da Presidência; 

5. Assessorar o Presidente em questões de ordem administrativa e no suporte à tomada 
de decisões; 

6. Interagir com áreas internas e órgãos externos para tratar de assuntos de interesse 
da Dataprev; 

7. Orientar, apoiar e assegurar o atendimento às demandas oriundas de órgãos 
externos no âmbito da Dataprev; 

8. Atuar como Consultor de Viagem Internacional, no âmbito da Dataprev; 

9. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente. 
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2.2.1 COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - COAA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral do Gabinete da Presidência CGPR 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, coordenar, executar e acompanhar, no âmbito do Gabinete da Presidência, 
os processos de gestão documental, suporte administrativo, logístico e de atendimento 
às demandas oriundas de órgãos externos e internos. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar e executar a prestação de serviços de apoio logístico e administrativo ao 
Gabinete da Presidência e Presidência; 

2. Elaborar e acompanhar respostas às solicitações de órgãos externos; 

3. Atender aos pedidos de informações sobre documentos tramitados no âmbito do 
Gabinete da Presidência; 

4. Prover o Gabinete da Presidência de informações necessárias para repasse à Diretoria 
Executiva e Presidência; 

5. Manter sob controle permanente os registros de dados cadastrais dos integrantes da 
Diretoria Executiva; 

6. Coordenar e executar as atividades de produção, tramitação, registro, expedição, 
guarda, arquivamento de documentos no âmbito da Presidência e Gabinete da 
Presidência, e de recepção e expedição de documentos das Diretorias, quando 
solicitado; 

7. Assistir o Gabinete da Presidência nos assuntos relacionados à gestão documental de 
seu acervo e da Presidência; 

8. Controlar os bens móveis alocados no âmbito da Presidência e Gabinete da 
Presidência; 

9. Prestar apoio na contratação, designação e dispensa de empregados extraquadro no 
âmbito da Dataprev; 

10. Gerir e executar, no âmbito da Dataprev, as tarefas relacionadas aos processos de 
afastamentos do País, referente a viagens a serviço; 

11. Prestar suporte no acompanhamento ao atendimento das recomendações e 
solicitações dos órgãos de Controle Interno e Externo. 

12. Atuar na autuação de processos como Unidade Protocolizadora no âmbito do Distrito 
Federal. 
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2.3 COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CGCO 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Presidência PR 

Órgãos Subordinados Coordenação de Comunicação Institucional e 
Marketing 

COCM 

  

 
OBJETIVOS 

• Definir estratégias e políticas para a execução e promoção das atividades de 
comunicação social. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Definir estratégias e diretrizes para as ações de comunicação integrada na Empresa; 

2. Organizar, orientar e coordenar ações de comunicação social das disciplinas de 

jornalismo, marketing, design, relações públicas, eventos e cerimonial.  

3. Organizar, orientar e executar eventos no âmbito da Empresa e assessorar nos 

assuntos relacionados a cerimonial e eventos internos e externos, inclusive, os 

patrocinados e/ou apoiados pela Dataprev, de modo a dar visibilidade à marca, bem 

como aos seus produtos e serviços; 

4. Gerir os contratos de prestação de serviços da área, orientando as unidades quanto 

à contratação local dos serviços; 

5. Definir e implementar política de patrocínio direto e via leis de incentivo; 

6. Definir e implementar política de porta-vozes; 

7. Definir e implementar estratégias de relacionamento da Empresa com o público 

interno e externo. 

8. Gerenciar e definir estratégias para a Rede de Comunicação Institucional, com o 

objetivo de divulgar conteúdos unificados e padronizados, voltados para a melhoria 

dos processos de comunicação da Dataprev; 

9. Estabelecer e zelar pela identidade visual da Empresa, promovendo e contribuindo 

para a consolidação da imagem e da marca da Dataprev; 

10. Elaboração e divulgação de vídeos institucionais temáticos sobre infraestrutura, 

desenvolvimento e produtos estratégicos; 

11. Definir diretrizes e orientar produção de apresentações institucionais estratégicas 

para a Diretoria Executiva; 

12. Coordenar, padronizar e promover o fluxo de comunicação no âmbito da Empresa, 

por meio dos meios de comunicação internos, como intranet, comunicados e murais, 

entre outros suportes; 

13. Produzir relatório mensal com números, informações e indicadores sobre as ações 

realizadas pela Comunicação por meio de seus principais canais (DTPnet, Portal 

Dataprev, atendimento à imprensa e redes sociais). 
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2.3.1 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E MARKETING - COCM 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Comunicação Social CGCO 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e executar atividades de comunicação relacionadas a jornalismo, 
marketing e design. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Organizar, orientar e executar ações de comunicação social relacionadas às 

disciplinas de jornalismo, marketing e design; 

2. Elaborar, produzir e distribuir materiais de comunicação social sobre a Empresa, em 

diferentes formatos, sejam eles, eletrônicos e/ou impressos interna e externamente; 

3. Redigir, revisar e organizar conteúdos relacionados à Empresa para divulgação 

interna e externa, incluindo relatórios institucionais, apresentações institucionais para 

a Diretoria Executiva, comunicados; 

4. Produzir, editar e distribuir edição anual da Revista Resultados, para divulgação de 

produtos, novos negócios e conquistas da Empresa. 

5. Assessorar a Empresa nos assuntos relacionados à imprensa, acompanhando e 

orientando os dirigentes, gestores e/ou qualquer empregado em entrevistas e no 

relacionamento com os meios de comunicação; 

6. Relacionar-se com a mídia, propondo pautas, atendendo a demandas, elaborando 

releases para defender os interesses da Empresa; 

7. Desenvolver estratégias de marketing e endomarketing, além de implantar as ações 

correspondentes com objetivo de divulgar produtos e serviços prestados pela 

Empresa, incluindo a produção de peças de comunicação e sensibilização de 

empregados por meio de estratégias de comunicação; 

8. Planejar, produzir e disseminar campanhas e materiais institucionais, como vídeos, 

conteúdos multimídia, peças gráficas e apresentações para público interno e externo; 

9. Orientar a Empresa na aplicação do padrão de identidade visual; 

10. Gerir e monitorar as informações institucionais disponibilizadas na intranet; 

11. Gerir e monitorar as informações disponibilizadas no Portal Dataprev; 

12. Gerir e monitorar o conteúdo disponibilizado pela Empresa em suas redes sociais 

institucionais. 

13. Monitorar menções à Dataprev e seus clientes na imprensa, por meio de clipping 

diário. 
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2.4 SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA - SUAU 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Presidência PR 

Órgãos Subordinados Coordenação Geral de Auditoria Interna CGAU 

  

 
OBJETIVOS 

• Assessorar a Alta Administração da Empresa no desempenho de suas funções e 
responsabilidades, de forma a adicionar valor aos processos organizacionais, com 
avaliações sobre os processos de governança, gerenciamento de riscos, e controles 
internos, de acordo com a legislação e normativos que regulamentam as Auditorias 
Internas Governamentais.  

 

ATRIBUIÇÕES 

1. Integrar as funções de Auditoria Interna, estabelecendo as diretrizes e disciplinando as 
atividades de acordo com a legislação e normas expedidas pelo Órgão Central de 
Controle Interno (SFC/CGU), pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa 
e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR e pelo Órgão de 
Coordenação e Controle das Empresas Estatais (SEST/MP), bem como observando as 
orientações estabelecidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de 
Administração; 

2. Orientar o planejamento das ações a serem realizadas, em consonância com os 
normativos específicos e conforme definido no Plano Anual de Atividades da Auditoria 
interna; 

3. Estabelecer diretrizes para orientar a execução das atividades de avaliação dos controles 
internos, dos processos de gestão de risco e de governança corporativa, agregando valor 
ao processo decisório organizacional, fornecendo assessoramento para subsidiar o 
aprimoramento e a plena execução da estratégia de atuação da Empresa; 

4. Participar das reuniões dos Conselhos Fiscal e de Administração e Comitê de Auditoria 
Estatutário, apresentando os resultados dos trabalhos e acompanhamento de 
recomendações de órgãos de controle interno e externo, fornecendo relato gerencial 
sobre a efetividade das providências implementadas; 

5. Supervisionar o atendimento das demandas dos órgãos de controle e estatutários, 
conforme previsto em Estatuto Social da Empresa; 

6. Instituir e manter ações voltadas para a gestão e melhoria da qualidade no âmbito da 
atividade de Auditoria Interna, incentivando a inovação, a gestão do conhecimento e as 
melhores práticas; 

7. Comunicar à Presidência e Conselhos sobre a assunção de riscos decorrentes da não 
implementação pelos gestores executivos e operacionais da Dataprev de recomendações 
para os quais a Auditoria Interna não identifique o alinhamento às diretrizes e normativos 
vigentes. 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

23 

2.4.1 COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA - CGAU 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Auditoria Interna SUAU 

Órgãos Subordinados Coordenação de Auditoria Administrativa e 
Financeira 

COAF 

 Coordenação de Auditoria da Gestão Interna e 
Monitoramento 

COAM 

 Coordenação de Auditoria de TI COAS 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerir o planejamento, a execução, a comunicação e o monitoramento das atividades 
da Auditoria Interna, integrando e coordenando as ações de auditoria em 
consonância com os dispositivos legais/normativos que regem a atividade.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar e supervisionar as atividades de auditoria, de acordo com a legislação e 

normas expedidas pelo Órgão Central de Controle Interno (SFC/CGU), pela 

Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de 

Participações Societárias da União – CGPAR e pelo Órgão de Coordenação e 

Controle das Empresas Estatais (SEST/MP), bem como observando as orientações 

estabelecidas pela Superintendência de Auditoria Interna; 

2. Coordenar o planejamento das ações a serem realizadas, em consonância com os 

normativos específicos e conforme definido no Plano Anual de Atividades da 

Auditoria Interna; 

3. Coordenar o processo de avaliação da governança, gestão de risco e controle 

interno da Empresa em conformidade com a legislação vigente; 

4. Coordenar o atendimento aos órgãos de controle interno, externo e estatutários; 

5. Coordenar o acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna e de 

órgãos de controle interno e externo, subsidiando a elaboração de relato gerencial 

sobre a efetividade das providências implementadas; 

6. Coordenar a prospecção e internalização de métodos/processos objetivando a 

racionalização dos trabalhos da Auditoria Interna, de forma a obter maior 

aproveitamento no uso das ferramentas e técnicas de auditoria; 

7. Coordenar as ações voltadas para a gestão e melhoria da qualidade no âmbito da 

atividade de Auditoria Interna. 
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2.4.1.1 COORDENAÇÃO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - COAF 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Auditoria Interna CGAU 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Aferir a eficácia da gestão dos recursos financeiros e orçamentários, o cumprimento 
das obrigações legais, fiscais e contábeis da administração financeira em relação aos 
recursos materiais, humanos, logísticos e tecnológicos disponíveis 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Avaliar a qualidade e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, 

classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando o 

preparo das demonstrações financeiras, bem como examinar a conformidade dos 

sistemas e dos controles internos administrativos; 

2. Executar as atividades de auditoria sob sua responsabilidade, com base nos riscos e 

de acordo com as diretrizes e critérios estabelecidos no Plano Anual de Atividades da 

Auditoria Interna; 

3. Apoiar a elaboração, implantação e manutenção das ações voltadas para a gestão e 

melhoria da qualidade no âmbito da atividade de Auditoria Interna; 

4. Prestar assessoramento às diversas unidades da Empresa, fornecendo-lhes análises 

e avaliações sobre as atividades examinadas; 

5. Avaliar os processos organizacionais sob a ótica de governança, gestão de riscos e 

controles internos; e 

6. Monitorar o atendimento das recomendações decorrentes das suas atividades de 

auditoria, prestando também apoio nas atividades de atendimento a recomendações 

de órgãos de controle. 
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2.4.1.2 COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO INTERNA E MONITORAMENTO 
- COAM 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Auditoria Interna CGAU 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Apoiar o planejamento, a execução e o monitoramento das atividades de auditoria, a 
partir da realização de avaliações periódicas que demonstrem a eficiência e eficácia 
da gestão no atendimento às determinações e recomendações dos órgãos de 
controle, buscando o alinhamento entre as ações de auditoria, as políticas e diretrizes 
vigentes no âmbito da Administração Pública Federal e o fortalecimento do ambiente 
organizacional.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar e executar o planejamento das ações a serem realizadas, em consonância 

com os normativos específicos e conforme definido no Plano Anual de Atividades da 

Auditoria Interna; 

2. Conduzir a elaboração, implantação e manutenção das ações voltadas para a gestão 

e melhoria da qualidade no âmbito da atividade de Auditoria Interna; 

3. Apoiar a Auditoria Interna no planejamento, execução, comunicação, 

acompanhamento, e mensuração de resultados sobre a execução do Plano Anual de 

Atividades da Auditoria interna; 

4. Manter o registro e acompanhamento, nos sistemas automatizados de apoio à gestão 

da Auditoria Interna, das orientações, recomendações e determinações 

encaminhadas pelos órgãos de controle e de outras entidades de fiscalização, 

disponibilizando-as sempre que demandado; 

5. Apoiar a elaboração dos relatos gerenciais sobre a efetividade das providências 

adotadas pelas áreas gestoras em atendimento às recomendações dos Órgãos de 

Controle interno e externo e demais órgãos estatutários; 

6. Promover a prospecção e internalização de métodos/processos voltados para a 

racionalização dos trabalhos da Auditoria Interna, de forma a obter maior eficiência 

no uso das ferramentas e técnicas de auditoria; 

7. Prestar o atendimento aos órgãos de controle interno, externo e estatutários, 

diligenciando e providenciando as informações solicitadas; 

8. Apoiar o processo de avaliação da governança, gestão de risco e controle interno da 

Empresa em conformidade com a legislação vigente  
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2.4.1.3 COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE TI - COAS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Auditoria Interna CGAU 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Aferir a qualidade de sistemas e segurança da informação da infraestrutura de 
tecnologia da informação, bem como produtos e projetos de TI, com base nos riscos 
do negócio, políticas e normas estabelecidas.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Avaliar a qualidade, controle, segurança e gestão de processos, projetos e 

infraestrutura de tecnologia da informação, bem como realizar auditorias nas 

aquisições de bens e serviços de TI, gestão e efetividade de serviços contratados, 

entre outros processos da TI; 

2. Executar as atividades de auditoria sob sua responsabilidade, com base nos riscos e 

de acordo com as diretrizes e critérios estabelecidos no Plano Anual de Atividades da 

Auditoria Interna; 

3. Apoiar a elaboração, implantação e manutenção das ações voltadas para a gestão e 

melhoria da qualidade no âmbito da atividade de Auditoria Interna; 

4. Prestar assessoramento às diversas unidades da Empresa, fornecendo-lhes análises 

e avaliações sobre as atividades examinadas, para a agregação de valor e 

aperfeiçoamento da governança de tecnologia da informação; 

5. Avaliar os processos organizacionais sob a ótica de governança, gestão de riscos e 

controles internos; e 

6. Monitorar o atendimento das recomendações decorrentes das suas atividades de 

auditoria, prestando também apoio nas atividades de atendimento a recomendações 

de órgãos de controle. 
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2.5. SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA - SUGV 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Presidência PR 

Órgãos Subordinados Coordenação Geral de Integridade e Conformidade CGIC 

 Coordenação Geral de Planejamento e Gestão CGPG 

 Coordenação Geral de Segurança de Informações 
e Riscos 

CGSI 

  

 
OBJETIVOS 

• Alinhar ações estratégicas, otimizar os processos de negócios, promover a 
integridade corporativa, acompanhar e controlar projetos e programas, promover a 
segurança da informação e a gestão de riscos corporativos e acompanhar o 
desempenho organizacional.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar e monitorar a execução do modelo de governança corporativa. 

2. Controlar a execução e o cumprimento das diretrizes de governança e gestão 

estratégica. 

3. Fortalecer a visão integrada na aplicação dos mecanismos de governança corporativa 

e da gestão estratégica, tática e operacional; 

4. Assessorar a alta administração na proposição da estratégia corporativa e na 

implementação da governança. 

5. Desenvolver as condições para criação e execução do plano de governança 

corporativa e do plano de gestão da Empresa. 

6. Acompanhar os procedimentos de licitação, no que se refere a abertura da fase 

externa e a homologação dos pregões eletrônicos. 
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2.5.1 COORDENAÇÃO GERAL DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE - CGIC 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Governança e Gestão 

Estratégica 

SUGV 

Órgãos Subordinados Coordenação de Integridade COIN 

 Coordenação de Organização e Transparência COOT 
  

 
OBJETIVOS 

• Desenvolver e prover a estrutura para a realização, em nível corporativo, dos planos 
de integridade corporativa e da transparência ativa e passiva, e desenvolver ações 
para adequação do desenho organizacional.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a aplicação do Programa de Integridade Corporativa da Dataprev. 

2. Gerenciar o recebimento e encaminhamento de manifestações dos cidadãos. 

3. Gerenciar as ocorrências de desvios de conduta ética e disciplinar. 

4. Promover ações educativas de prevenção a condutas antiéticas, em parceria com a 

Comissão Setorial de Ética da Dataprev. 

5. Fazer cumprir as obrigações de transparência ativa e prover os instrumentos para 

execução da transparência passiva. 

6. Implementar e manter a estrutura organizacional e as competências distribuídas na 

Empresa. 

7. Promover a integração entre os instrumentos normativos e os mecanismos de 

controle. 
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2.5.1.1 COORDENAÇÃO DE INTEGRIDADE - COIN 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Integridade e Conformidade CGIC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar ações para prover ambiente organizacional íntegro e gerenciar o 
tratamento das manifestações de denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e 
elogios recebidas dos públicos interno e externo.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar e executar ações preventivas que favoreçam um ambiente organizacional 

íntegro. 

2. Executar ações de melhoria contínua ao Programa de Integridade Corporativa da 

Dataprev, seja na revisão de seu conteúdo, seja no monitoramento sobre os seus 

processos de negócio. 

3. Gerir o canal de denúncias da Dataprev, recebendo e tratando as denúncias de 

irregularidades. 

4. Gerir o canal de ouvidoria da Dataprev, recebendo e tratando as manifestações das 

reclamações, sugestões, solicitações e elogios. 

5. Gerir e avaliar a qualidade das respostas enviadas aos manifestantes. 

6. Manter sob controle permanente os registros de dados referentes as manifestações, 

tabulando-os e relatando-os. 

7. Gerir o envio das manifestações correspondentes às demandas relativas às 

ouvidorias da Administração Pública Federal. 

8. Acompanhar os processos de sindicância e manter atualizados os sistemas de 

correição. 

9. Recomendar e acompanhar melhorias em processos para reduzir a recorrência de 

irregularidades. 

10. Promover a disseminação, comunicação e treinamento quanto às medidas e às 

políticas de integridade. 
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2.5.1.2 COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - COOT 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Integridade e Conformidade CGIC 

Órgãos Subordinados Não há   
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a integração e manutenção dos instrumentos normativos e o processo de 
transparência ativa e passiva.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Promover, integrar e manter o processo de manutenção dos instrumentos de 

normatização da Empresa, zelando para que estejam sempre em consonância com 

as políticas e diretrizes da Dataprev. 

2. Verificar e acompanhar a conformidade dos instrumentos normativos. 

3. Orientar e acompanhar as unidades da Empresa quanto ao desenvolvimento de 

instrumentos normativos. 

4. Promover a padronização e aprimoramento dos instrumentos de comunicação 

escrita, utilizados na Empresa. 

5. Publicar as políticas, diretrizes, normas e procedimentos oriundos dos diversos 

órgãos da Empresa. 

6. Executar as atividades relativas a formalização da estrutura organizacional da 

Empresa. 

7. Sistematizar o recebimento, processamento, gerenciamento, supervisão e envio das 

respostas correspondentes às demandas relativas ao Serviço de Informação ao 

Cidadão – SIC. 

8. Acompanhar e promover as implantações das obrigações legais de transparência 

ativa. 
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2.5.2 COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - CGPG 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Governança e Gestão 

Estratégica 

SUGV 

Órgãos Subordinados Coordenação de Planejamento Estratégico COPL 

 Coordenação de Processos COPR 

 Coordenação de Projetos COPJ 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar os processos relacionados ao planejamento empresarial, sistemas de 
indicadores, à gestão do portfólio de programas e projetos e dos processos de 
negócio, promovendo o alinhamento dos instrumentos de planejamento com os 
objetivos estratégicos da Empresa.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a formulação e monitoramento dos instrumentos de planejamento e a 

definição de prioridades da Empresa, visando o alcance das metas estabelecidas. 

2. Submeter à Diretoria Executiva, propostas de ações visando a melhoria dos 

resultados da Empresa. 

3. Promover a disseminação de conceitos de Planejamento. 

4. Estabelecer parâmetros para a elaboração dos planos estratégicos, táticos e 

operacionais da Empresa, compatibilizando os planos e promovendo a integração. 

5. Orientar a implementação de metodologia de planejamento. 

6. Coordenar a implantação de metodologia de projetos e programas. 

7. Coordenar a manutenção e divulgação das informações sobre o portfólio de projetos 

da Empresa. 

8. Coordenar a implantação da Cadeia de Valor da Dataprev, a partir das determinações 

estratégicas da Diretoria Executiva. 

9. Coordenar a implantação de metodologia de gestão de processos para a Empresa. 

10. Apoiar a execução e divulgação de indicadores estratégicos. 

11. Definir e conceituar indicadores estratégicos. 

12. Avaliar a performance organizacional com base em indicadores. 

13. Disseminar técnicas e metodologias de medição de performance. 
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2.5.2.1 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - COPL 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Planejamento e Gestão CGPG 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, coordenar, integrar e avaliar o processo de planejamento da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Propor diretrizes estratégicas e metodologias para elaboração do Planejamento 

Estratégico, Tático e Operacional. 

2. Ampliar o nível de integração dos instrumentos de planejamento da empresa (Plano 

Estratégico, Plano de Negócios, Plano de Governança, PDTI, Cadeia de Valor, Plano 

de Ação). 

3. Coordenar a elaboração, validação, execução, monitoramento e avaliação do Plano 

de Ação anual da Empresa, enquanto desdobramento do Planejamento Estratégico, 

garantindo o alinhamento com os demais instrumentos de planejamento da empresa. 

4. Coordenar a elaboração e revisão do Planejamento Estratégico e do PDTI – Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação. 

5. Apoiar a Diretoria Executiva na elaboração de planejamento e na definição das metas 

de longo prazo. 

6. Coordenar e apoiar a elaboração de relatórios executivos de gestão. 

7. Propor métricas, bem como provocar e promover capacitação sobre o tema na 

empresa, a fim de realizar a medição do desempenho dos instrumentos de 

planejamento da Empresa. 

8. Apoiar a elaboração do Plano de Negócio da Empresa. 

9. Promover eventos estratégicos a fim de fortalecer a cultura de planejamento. 

10. Propor padrões, métodos e ferramentas para melhoria da gestão estratégica na 

Empresa. 

11. Realizar análise de maturidade das metodologias de planejamento e sua aderência 

para aplicação na Dataprev. 
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2.5.2.2 COORDENAÇÃO DE PROCESSOS - COPR 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Planejamento e Gestão CGPG 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a execução das atividades relativas à gestão por processos, a gestão da 
Cadeia de Valor, aos projetos de melhoria e transformação, gestão do dia a dia e 
automação dos processos da Dataprev.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Identificar e manter a Cadeia de Valor da Dataprev, estabelecendo a arquitetura de 

processos. 

2. Definir os padrões a serem aplicados na Dataprev, em relação a métodos, notações 

e ferramentas, apoiando e orientando a sua utilização, para a melhoria e gestão do 

dia a dia de seus processos. 

3. Verificar a aplicação da metodologia e padrões estabelecidos, revisando-os quando 

necessário. 

4. Apoiar as ações de capacitação relacionadas à gestão de processos. 

5. Executar as ações de melhoria e gestão do dia a dia dos processos. 

6. Apoiar as ações de automação de processos e definição de soluções BPMS para uso 

interno. 

7. Apoiar a priorização dos processos da Cadeia de Valor para as iniciativas de 

transformação. 
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2.5.2.3 COORDENAÇÃO DE PROJETOS - COPJ 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Planejamento e Gestão CGPG 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar, planejar, controlar e avaliar o portfólio de programas e projetos da 
Empresa, de qualquer natureza, garantindo o alinhamento com a estratégia 
empresarial e apoiada por indicadores como elementos à tomada de decisão.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Apoiar o planejamento e a execução de programas e projetos da Empresa, com boas 

práticas de gestão de programas e projetos. 

2. Executar os controles que subsidiem a gestão eficaz dos programas e projetos da 

Empresa. 

3. Analisar e priorizar o portfólio de programas e projetos alinhados à estratégia da 

Empresa. Acompanhar, controlar e avaliar o andamento dos portfólios de programas 

e projetos, de acordo com as melhores práticas do PMBOK e PGMBOK. 

4. Manter e divulgar o acervo de informações do portfólio de programas e projetos. 

Disseminar as melhores práticas de gerenciamento de programas e de projetos e 

zelar pela sua aplicação na Empresa. 

5. Promover a melhoria contínua no processo de gestão de programas e projeto. 

6. Coordenar, planejar e avaliar a criação de programas e projetos. 

7. Coordenar a elaboração, validação, execução, monitoramento e avaliação dos 

programas e projetos da Empresa. 

8. Propor política organizacional de gerenciamento de programas e projetos. 
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2.5.3 COORDENAÇÃO GERAL DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES E RISCOS - CGSI 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Governança e Gestão 

Estratégica 

SUGV 

Órgãos Subordinados Coordenação de Planejamento de SIC e 
Continuidade de Negócios 

COPC 

 Coordenação de Riscos Corporativos CORC 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a atividades de segurança da informação, riscos corporativos e da 
continuidade de negócios na Dataprev.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerir a Segurança da Informação na Empresa. 

2. Promover a conformidade legal e normativa de SI. 

3. Propor estratégias e coordenar a gestão de riscos corporativos e de segurança da 

informação. 

4. Propor estratégias e coordenar a gestão da continuidade de negócios. 

5. Gerir as ações de prevenção, detecção e tratamento de incidentes de segurança, 

coordenar a comissão de tratamento de incidentes de rede – CTIR e manter 

relacionamento com o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes de Rede – 

CTIR.GOV e outros centros de tratamento de incidentes. 

6. Assessorar a Diretoria Executiva no relacionamento com os órgãos externos em 

assuntos relacionados a SIC. 

7. Definir as métricas e gerir os indicadores de SIC. 

8. Apoiar as atividades relativas a processos investigatórios de órgãos externos. 

9. Planejar as ações do programa de conscientização em SIC. 

10. Propor políticas e estratégias de continuidade de negócios (foco nos ativos de 

tecnologia da informação e comunicação) e construir os planos de continuidade de 

negócio e demais planos pertinentes. 

11. Promover a integração entre os Sistemas de Gestão de SIC e de Continuidade de 

Negócios. 

 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

36 

2.5.3.1 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE SIC E CONTINUIDADE DE 
NEGÓCIOS - COPC 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Segurança de Informações 

e Riscos 

CGSI 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar as atividades de gestão normativa e de conformidade legal de Segurança 
da Informação, e promover ações para melhoria dos processos de SIC e de 
comportamento seguro.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar e manter os normativos internos relativos a SIC. 

2. Realizar a análise do comportamento seguro e promover ações educativas e 

corretivas. 

3. Administrar as informações relacionadas à SIC, divulgadas nos canais oficiais de 

comunicação. 

4. Definir os processos de SIC e avaliar outros processos da Empresa, sob a ótica da 

segurança da informação, e propor melhorias e inclusão de controles. 

5. Executar a conformidade legal e normativa de SIC. 

6. Promover e apoiar a integração entre os processos de segurança da informação com 

a segurança física e de ambientes e a segurança em gestão de pessoas. 

7. Promover e apoiar a integração entre os processos de segurança da 

informação com a segurança física e de ambientes e a segurança em gestão de 

pessoas.  
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2.5.3.2 COORDENAÇÃO DE RISCOS CORPORATIVOS - CORC 

 

Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Segurança de Informações 

e Riscos 

CGSI 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 

OBJETIVOS 

• Coordenar as atividades de gestão de riscos corporativos e da continuidade de 
negócios de forma integrada, visando assegurar a gestão eficaz da exposição da 
organização aos diversos riscos que podem impactar a consecução dos seus 
processos operacionais de negócio e objetivos estratégicos, de forma a mantê-los 
nos níveis aceitáveis pela Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Propor, apoiar a implementação e manter as Políticas de Gestão de Riscos 

Corporativos e Continuidade de Negócios. 

2. Propor, manter e disseminar a metodologia de gestão de riscos corporativos. 

3. Instituir e manter o processo de gestão de riscos corporativos e da continuidade de 

negócios. 

4. Avaliar e propor melhoria de processos sob a ótica de gestão de riscos corporativos. 

5. Propor, manter e disseminar o uso de ferramentas para a gestão de riscos 

corporativos e continuidade de negócios. 

6. Apoiar, orientar e acompanhar os gestores na execução das atividades de gestão de 

riscos corporativos e continuidade de negócios. 

7. Pesquisar e analisar as boas práticas de gestão de risco e continuidade de negócios 

para internalização na empresa. 

8. Planejar, monitorar e propor ações de melhoria contínua do Sistema de Gestão de 

Continuidade de Negócios – SGCN. 

9. Planejar, monitorar e propor ações de melhoria contínua do Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação – SGSI.   
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2.6. CONSULTORIA JURÍDICA - CJUR 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Presidência PR 

Órgãos Subordinados Departamento Jurídico de Demandas Contenciosas DJCO 

 Departamento Jurídico de Demandas Consultivas DJDC 
  

 
OBJETIVOS 

• Assessorar juridicamente a Dataprev, tendo por objetivo possibilitar a tomada de 
decisão com amparo na legislação e nas normas internas e exercer as atividades 
privativas da advocacia.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de consultoria e de assessoria jurídica nos diversos ramos 
do Direito; 

2. Coordenar as atividades de atuação da Empresa em juízo, ou fora dele; 

3. Coordenar as atividades de advocacia preventiva, mitigando o risco de passivos 
jurídicos contra a Empresa; 

4. Coordenar as atividades jurídicas de elaboração e atualização do regulamento interno 
de licitações e contratações da Empresa; 

5. Representar a Empresa junto a clientes, fornecedores e àqueles que, de um modo 
geral, mantêm relações comerciais ou comunitárias com a Dataprev, sempre que os 
assuntos requererem manifestação jurídica; 

6. Planejar as atividades da área jurídica visando o cumprimento das metas 
estabelecidas; 

7. Assessorar juridicamente os processos de negociações coletivas e de gestão de risco 
e de integridade; 

8. Submeter à Presidência, ações visando contribuir para a melhoria dos resultados da 
Empresa. 
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2.6.1 DEPARTAMENTO JURÍDICO DE DEMANDAS CONTENCIOSAS - DJCO 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Consultoria Jurídica CJUR 

Órgãos Subordinados Coordenação Jurídica de Contencioso e de Direito 
Trabalhista e Penal 

COJC 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerir e executar, em nível estratégico, as atividades de contencioso da Empresa em 
todos os ramos do Direito. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar a execução das atividades de contencioso jurídico nos diversos ramos do 
Direito; 

2. Coordenar a atuação da Empresa em juízo, ou fora dele, nas causas em que ela 
figurar como parte interessada; 

3. Apoiar a coordenação das atividades de advocacia preventiva, mitigando o risco de 
passivos jurídicos contra a Empresa; 

4. Apoiar o planejamento das atividades da área jurídica visando o cumprimento das 
metas estabelecidas; 

5. Elaborar estimativa e relatórios de custo dos processos para fins de gestão da área 
e de provisão orçamentária; 

6. Assessorar juridicamente os processos de negociações coletivas; 

7. Apoiar o gerenciamento dos sistemas internos do órgão jurídico. 
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2.6.1.1 COORDENAÇÃO JURÍDICA DE CONTENCIOSO E DE DIREITO TRABALHISTA 
E PENAL - COJC 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento Jurídico de Demandas Contenciosas DJCO 

Órgãos Subordinados Serviço de Apoio a Demandas Trabalhistas e 
Penais 

SVTP 

  
 
OBJETIVOS 

• Gerir e executar as atividades de contencioso judicial da Empresa, bem como prestar 
orientação jurídica no ramo do Direito Trabalhista e Penal. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Controlar o contencioso judicial da Empresa, distribuindo as demandas e gerindo os 
prazos de execução; 

2. Executar e controlar as atividades de contencioso extrajudicial da Empresa nas áreas 
do Direito Trabalhista e Penal; 

3. Preparar as defesas judiciais e administrativas nas áreas do Direito Trabalhista e 
Penal; 

4. Prestar orientações jurídicas nas áreas do Direito Trabalhista e Penal; 

5. Exercer a advocacia preventiva nas áreas do Direito Trabalhista e Penal; 

6. Apoiar a elaborar de cálculos judiciais trabalhistas, cíveis e tributários e a avaliação 
de laudos periciais contábeis; 

7. Apoiar a elaborar de estimativa e de relatórios de custo dos processos para fins de 
gestão da área e de provisão orçamentária; 

8. Participar de audiências e acompanhar os processos em todas as fases e instâncias, 
de modo que sejam respeitados e garantidos os prazos fixados em lei. 
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2.6.1.1.1 SERVIÇO DE APOIO A DEMANDAS TRABALHISTAS E PENAIS - SVTP 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Jurídica de Contencioso e de Direito 

Trabalhista e Penal 
COJC 

Órgãos Subordinados Não há  

  

 
OBJETIVOS 

• Apoiar as atividades jurídicas de contencioso da Empresa e extrajudiciais nas áreas 
de Direito Trabalhista e Penal.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar o apoio técnico e operacional necessário para atividades jurídicas de 
contencioso da Empresa e extrajudiciais nas áreas de Direito Trabalhista e Penal; 

2. Acompanhar e divulgar no âmbito da Consultoria Jurídica publicação de súmulas e 
orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores nas áreas de Direito 
Trabalhista e Penal; 

3. Auxiliar na resposta e nos recursos a autos de infrações de natureza trabalhista e nas 
demandas, interna e externa, diversas da Coordenação. 

4. Efetuar o controle de pagamentos, despesas e gravames realizados nas ações 
judiciais; 

5. Apoiar a articulação da Coordenação com as unidades da empresa para fins de 
integração de trabalho e eventual colaboração, no que couber. 
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2.6.2 DEPARTAMENTO JURÍDICO DE DEMANDAS CONSULTIVAS - DJDC 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Consultoria Jurídica CJUR 

Órgãos Subordinados Coordenação Jurídica de Administração Interna e 
de Direito Financeiro, Tributário e Disciplinar 

COJF 

 Coordenação Jurídica de Direito Administrativo e 
Civil 

COJU 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerir e executar, em nível estratégico, as atividades consultivas da Empresa em 
todos os ramos do Direito. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar a execução das atividades de consultoria e de assessoria jurídica nos 
diversos ramos do Direito; 

2. Apoiar a coordenação das atividades de advocacia preventiva, mitigando o risco de 
passivos jurídicos contra a Empresa; 

3. Promover a elaboração de minutas de contratos, aditivos, convênios e instrumentos 
correlatos, bem como orientar juridicamente os processos de licitação; 

4. Apoiar a representação da Empresa junto a clientes, fornecedores e àqueles que, de 
um modo geral, mantêm relações comerciais ou comunitárias com a Dataprev, 
sempre que os assuntos requererem manifestação jurídica; 

5. Apoiar o planejamento das atividades da área jurídica visando o cumprimento das 
metas estabelecidas; 

6. Gerir os sistemas internos do órgão jurídico. 
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2.6.2.1 COORDENAÇÃO JURÍDICA DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA E DIREITO 
FINANCEIRO, TRIBUTÁRIO E DISCIPLINAR - COJF 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento Jurídico de Demandas Consultivas DJDC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir e executar as atividades de orientação jurídica da Empresa no ramo do Direito 
Financeiro, Tributário e Disciplinar.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar e controlar as atividades de contencioso extrajudicial da Empresa nas áreas 
do Direito Financeiro, Tributário e Disciplinar; 

2. Preparar as defesas judiciais e administrativas nas áreas do Direito Financeiro, 
Tributário e Disciplinar; 

3. Prestar orientações jurídicas nas áreas do Direito Financeiro, Tributário e Disciplinar; 

4. Exercer a advocacia preventiva nas áreas do Direito Financeiro, Tributário e 
Disciplinar; 

5. Prestar o apoio administrativo interno especializado para todas as áreas do setor 
jurídico da Empresa; 

6. Prestar assistência jurídica direta para o atendimento das demandas de contencioso 
nas áreas do Direito Financeiro, Tributário e Disciplinar. 
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2.6.2.2 COORDENAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - COJU 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento Jurídico de Demandas Consultivas DJDC 

Órgãos Subordinados Serviço de Apoio a Demandas Administrativas e 
Cíveis 

SVAC 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerir e executar as atividades de orientação jurídica no ramo do Direito Administrativo 
e Cível. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar e controlar as atividades de contencioso extrajudicial da Empresa nas áreas 
do Direito Administrativo e Cível; 

2. Preparar as defesas judiciais e administrativas nas áreas do Direito Administrativo e 
Cível; 

3. Prestar orientações jurídicas nas áreas do Direito Administrativo e Cível; 

4. Exercer a advocacia preventiva nas áreas do Direito Administrativo e Cível; 

5. Prestar assistência jurídica direta para o atendimento das demandas de contencioso 
nas áreas do Direito Administrativo e Cível; 

6. Acompanhar a elaboração dos editais e seu necessário chancelamento, visando 
garantir a legalidade, os direitos e obrigações da Empresa, em consonância com a 
legislação, normas internas, doutrina e jurisprudência; 

7. Elaborar minutas de contratos, convênios, ajustes e aditivos. 
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2.6.2.2.1 SERVIÇO DE APOIO A DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E CÍVEIS - SVAC 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Jurídica de Direito Administrativo e 

Civil 
COJU 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Apoiar as atividades jurídicas da Empresa na áreas de Direito Administrativo e Cível. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar o apoio técnico e operacional necessário para atividades jurídicas de 
contencioso da Empresa e extrajudiciais nas áreas de Direito Administrativo e Cível; 

2. Acompanhar e divulgar no âmbito da Consultoria Jurídica publicação de súmulas e 
orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores nas áreas de Direito 
Administrativo e Cível; 

3. Auxiliar na padronização dos editais e contratos da Empresa, visando agilizar os 
processos de licitação e consequente contratação; 

4. Apoiar a articulação da Coordenação com as unidades da empresa para fins de 
integração de trabalho e eventual colaboração, no que couber; 

5. Auxiliar na resposta a impugnações e recursos administrativos, relativos a licitações 
e contratos, e demais questões correlatas. 
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3 DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS – ORGANOGRAMA 
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3.1 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS - SUFI 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos DFS 

Órgãos Subordinados Departamento de Controladoria DECO 

 Departamento de Gestão Contábil DEGC 

 Departamento Financeiro DEFI 
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, desenvolver, integrar e avaliar as atividades de finanças, voltadas para a 
gestão e o planejamento institucional em consonância com as políticas e diretrizes 
estratégicas da Dataprev, promovendo ações de melhoria contínua dos processos 
que garantam excelência dos resultados econômicos, financeiros, tributários e 
orçamentários.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar e submeter à Diretoria Executiva a proposta de Programação 
Orçamentária Anual e Plurianual em consonância com as diretrizes dos órgãos de 
controle da área de planejamento do Governo Federal e com o Planejamento 
Estratégico; 

2. Coordenar, acompanhar e propor a criação de indicadores econômicos, financeiros e 

de produtividade, efetuando análise de desvios e tendências, recomendando, se for 

o caso, ações para correção de desvios; 

3. Coordenar, planejar e controlar atividades de apuração de custos e precificação, 

informando sobre sua evolução, analisando os desvios e tendências, propondo ações 

que visem a redução de custos e aumento de eficiência; 

4. Coordenar e controlar atividades tributárias e societárias, submetendo as 

demonstrações financeiras trimestrais e anuais para aprovação da Diretoria 

Executiva, Conselhos Fiscal e de Administração, com base nas disposições legais e 

estatutárias; 

5. Coordenar as atividades de planejamento, programação e execução financeira, 

fixando critérios a serem adotados com base nas disposições legais e normativos 

internos; 

6. Apoiar a Diretoria Executiva e área de Governança em respostas a trabalhos de 

auditagem realizadas por auditores externos e órgão de controle, inerentes a sua área 

de atuação; 

7. Apoiar/assessorar a Diretoria Executiva e os Conselhos Fiscal e de Administração na 

gestão e acompanhamento da atuação das áreas de Gestão Contábil e Tributária, 

Financeira e de Controladoria; 

8. Integrar a Superintendência Colegiada, vinculada à Diretoria Executiva para 

discussão de assuntos estratégicos com reflexos em sua área de atuação e nos 

resultados econômicos, financeiros e orçamentários da Dataprev. 
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3.1.1 DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA - DECO 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Finanças SUFI 
Órgãos Subordinados Divisão de Orçamento DIOR 

 Divisão de Custos DICT 
  

 
OBJETIVOS 

• Apoiar a gestão orçamentária e de custos da Empresa, utilizando-se de instrumentos 
de planejamento e de sistemas de informações econômico-financeiras, monitorando 
suas variações de forma a permitir as competentes correções, ao longo de cada 
exercício fiscal. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Apoiar o desenvolvimento e a implementação de instrumentos de planejamento e 
controle de desempenho das diversas áreas e da Empresa como um todo, bem como 
do resultado provido pelos produtos e serviços fornecidos, a serem utilizados pela 
Diretoria e pelos gestores de cada área; 

2. Apoiar a elaboração do plano de contas e a estrutura de centros de custo; 

3. Prover a adequação do orçamento às diretrizes e parâmetros definidos pelos órgãos 
competentes do governo federal; 

4. Apoiar o processo de discussão e aprovação da proposta orçamentária pela Diretoria 
e o processo de sua submissão à aprovação do Conselho de Administração; 

5. Apoiar os processos e negociação de produtos e serviços com informações sobre 
custo e suporte aos negociadores para a obtenção das informações necessárias à 
estimativa do resultado da operação; 

6. Coordenar a elaboração do Relatório de Gestão no processo de prestação de contas 
e a sua entrega aos órgãos competentes do governo federal; 

7. Acompanhar e publicar os indicadores e metas do Programa de Participação nos 
Lucros ou Resultados (PPLR). 
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3.1.1.1 DIVISÃO DE ORÇAMENTO - DIOR 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Controladoria DECO 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Implementar e apoiar a gestão da Empresa por meio da utilização do orçamento 
como instrumento de planejamento e controle de desempenho econômico-financeiro. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar a proposta orçamentária da Empresa, em consonância com os objetivos, 
estratégias, políticas e parâmetros definidos pelo Conselho de Administração e 
Diretoria Executiva, bem como com as orientações do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão;  

2. Implementar metodologia de elaboração e acompanhamento do orçamento 
operacional e de investimentos das unidades organizacionais gestoras, provendo as 
orientações necessárias para a sua utilização;  

3. Avaliar e consolidar as propostas orçamentárias das unidades organizacionais 
gestoras, adequando-as ao orçamento global da Empresa;  

4. Produzir e acompanhar indicadores econômico-financeiros para as receitas e 
despesas e propor ações e medidas que visem o equilíbrio entre elas;  

5. Acompanhar e controlar a execução do orçamento da Empresa e informar 
periodicamente a avaliação dos resultados, para a Diretoria e para órgãos de controle 
interno e externo, informando as principais discrepâncias e suas causas, além dos 
respectivos impactos no desempenho orçamentário;  

6. Divulgar, para as unidades gestoras a execução orçamentária, apontando, 
periodicamente, as principais discrepâncias e solicitando a essas unidades as 
justificativas necessárias e, quando cabível, as medidas previstas para eliminação ou 
minimização dessas situações nos meses subsequentes. 
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3.1.1.2 DIVISÃO DE CUSTOS - DICT 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Controladoria DECO 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar e operacionalizar a sistemática de apropriação de custos por centro de 
custo organizacional e apoiar o processo de orçamentação e avaliação de custos por 
produtos e serviços fornecidos pela Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Apropriar e segregar os custos de cada órgão da Empresa de acordo com o seu tipo 
e natureza e com critérios técnicos preestabelecidos; 

2. Gerenciar as tabelas de centros de custo da Empresa no que tange à criação, à 
alteração e à extinção dos mesmos; 

3. Estudar e acompanhar os processos subjacentes aos produtos e serviços fornecidos, 
em suas diversas modalidades, visando desenvolver e aprimorar continuamente uma 
metodologia de apuração de seus respectivos custos; 

4. Desenvolver metodologia de tratamento dos custos nos processos de precificação e 
orçamentação; 

5. Apoiar os gestores de negócio e comerciais nos processos de precificação ou 
orçamentação, orientando-os quanto às informações requeridas para uma adequada 
estimativa dos custos dos produtos e serviços; 

6. Elaborar estudos e pesquisas, periodicamente, visando ao aprimoramento das 
práticas de avaliação e acompanhamento dos custos reais na Empresa e propor 
criação de nova estrutura de centros de custo para a Empresa; 

7. Identificar os principais indicadores de desempenho baseados nas informações de 
custos e propor a implementação de meios de aferi-los e divulgá-los, quando 
solicitados, para a Diretoria. 
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3.1.2 DEPARTAMENTO DE GESTÃO CONTÁBIL - DEGC 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Finanças SUFI 
Órgãos Subordinados Divisão de Registros Contábeis DIRE 

 Divisão de Análise e Informações Contábeis DIAN 
  

 
OBJETIVOS 

• Efetuar a gestão contábil em conformidade com a legislação societária, comercial, 
fiscal e com as normas expedidas pelos órgãos regulamentadores de matéria 
contábil, visando prover tempestivamente as diversas áreas da empresa e a Direção, 
de informações contábéis e sobre a situação econômica e financeira, e assegurar o 
cumprimento das obrigações tributárias e contábeis. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar o planejamento, a coordenação e o acompanhamento e a avaliação das 
atividades de contabilização, garantindo o cumprimento das obrigações tributárias e 
contábeis; 

2. Coordenar, aprovar, no seu âmbito de atuação e assinar as Demonstrações 
Contábeis, garantindo o cumprimento das obrigações legais, junto aos órgãos 
fiscalizadores e de controle; 

3. Coordenar a elaboração e aprovar o Plano de Contas de acordo com as exigências 
legais; 

4. Prover a administração e os órgãos de controle interno e externo com informações 
contábeis e sobre a situação econômica e financeira da empresa, com vistas a 
subsidiar o processo de tomada de decisão; 

5. Elaborar e divulgar cronogramas de fechamento contábil mensal e anual; 

6. Definir o tratamento contábil para cada tipo de transação e promover a sua 
implementação, a partir de especificações desse tratamento nos sistemas de 
informação que suportam as operações e alimentam o sistema de contabilização; 

7. Elaborar estudos e pesquisas periodicamente visando ao aprimoramento dos 
procedimentos técnicos, de acordo com a evolução da legislação societária, fiscal e 
tributária; 

8. Coordenar processo de planejamento e execução fiscal e tributária. 
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3.1.2.1 DIVISÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS - DIRE 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Contábil DEGC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades de registro dos atos e fatos de gestão, por meio de integração 
dos lançamentos contábeis diários, compondo o saldo das razões e do balancete 
mensal, a conciliação de contas que interferem diretamente no fechamento mensal e 
na organização do Arquivo Contábil, de acordo com as normas e procedimentos 
internos e as normas expedidas pelos órgãos reguladores de matéria contábil. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Recepcionar conferir, classificar e contabilizar a documentação financeira da 
Empresa; 

2. Apropriar e/ou provisionar notas fiscais de fornecedores de materiais e serviços; 

3. Contabilizar o faturamento da Empresa, e efetuar o cálculo e registro dos encargos 
incidentes (ISS, PASEP, COFINS e CPRB); 

4. Classificar requisições de materiais e serviços; 

5. Classificar, registrar e acompanhar despesas antecipadas para deferimento; 

6. Registrar folhas de pagamento suplementares, estornos de salários, rescisões 
trabalhistas, férias, licença prêmio, cessões de empregados e requisitados; 

7. Classificar, calcular e elaborar mapas das mutações do Ativo Imobilizado, do Ativo 
Intangível e do Patrimônio Líquido; 

8. Analisar e controlar as baixas do Ativo Imobilizado tendo por base documentação 
legal, vida útil dos bens, taxas de depreciações, etc.; 

9. Conferir relatórios periódicos de movimentação dos bens permanentes da Empresa, 
inclusive dos bens imóveis, com os registros efetivados no Sistema de Patrimônio; 

10. Analisar as operações incomuns, documentando os fatos e ocorrências para facilitar 
o exame dos órgãos de controle interno e externo; 

11. Revisar e acompanhar contas patrimoniais e de resultado para regularização das 
contas que apresentam saldos inversos à respectiva natureza, ou que apresentam 
crescimento ou redução de saldo, em relação ao período anterior; 

12. Analisar e responder aos questionamentos efetuados pela área de custos, com 
referência aos valores lançados em centros de custos; 

13. Definir os processos de verificação da consistência dos lançamentos contábeis com 
a documentação e os controles internos que respaldam esses lançamentos, bem 
como dos responsáveis por essa verificação e pela guarda da respectiva 
documentação; 

14. Interagir com o órgão de Análise e Informações Contábeis objetivando padronizar 
procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e fatos da gestão e a 
manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Contábil; 
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15. Controlar o Arquivo Contábil no que diz respeito ao preparo dos documentos para 
arquivamento, empréstimo e devolução, mantendo-o de forma permanente 
organizada; 

16. Controlar remessa de documentos contábeis para a área de gestão documental 
(arquivo central); 

17. Conciliar saldos contábeis dos estoques de materiais de consumo e produção, 
mediante comparação com os relatórios de controle de estoques, mantendo a área 
de suprimentos permanentemente informada sobre as divergências apuradas. 
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3.1.2.2 DIVISÃO DE ANÁLISE E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - DIAN 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Contábil DEGC 

Órgãos Subordinados Serviço de Apuração e Execução Fiscal SVAE 

 Serviço de Conciliação e Análise Contábeis SVCA 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a execução das atividades de análises contábeis, de apuração de índices 
econômicos e financeiros, fornecimento de informações contábeis para públicos 
externos, bem como o processo de planejamento e execução fiscal e tributária, 
visando ao cumprimento do calendário das obrigações societárias e tributárias 
expedidos pelos órgãos reguladores, e das metas definidas em cronograma interno. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a execução das atividades de apuração e execução fiscal, conciliação, 
análise e de informações contábeis; 

2. Coordenar a elaboração de informações contábeis e fiscais e elaborar projeções de 
resultado, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão da Empresa; 

3. Analisar demonstrações contábeis garantindo a exatidão das informações contábeis 
e fiscais; 

4. Calcular as obrigações tributárias da empresa, preferencialmente a partir de 
especificações desse tratamento no sistema de informações através do qual é feita a 
escrituração contábil e fiscal das transações; 

5. Coordenar a elaboração e a entrega de escriturações digitais, de declarações 
mensais e anuais e outros documentos exigidos pela legislação tributária ou 
regulamentos emanados de órgãos da administração pública; 

6. Interagir com o órgão responsável pelos registros contábeis objetivando padronizar 
procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e fatos da gestão e a 
manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Contábil; 

7. Preparar dossiê com a documentação de responsabilidade da Contabilidade para 
compor o Processo de Prestação de Contas da Empresa; 

8. Analisar as operações incomuns, documentando os fatos e ocorrências para facilitar 
o exame dos órgãos de controle interno e externo; 

9. Acompanhar e fornecer elementos necessários à execução dos trabalhos das 
auditorias interna, externa, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da 
União; 

10. Atender a diligências e fiscalizações tributárias e a auditorias externas; 

11. Elaborar e propor medidas de recuperação fiscal, ressarcimento de tributos, 
parcelamento de débitos tributários, redução legal tributária e recursos de multas em 
atuações fiscais; 

12. Acompanhar os processos de verificação da consistência dos lançamentos contábeis 
com a documentação e os controles internos que respaldam esses lançamentos, bem 
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como dos responsáveis por essa verificação e pela guarda da respectiva 
documentação. 
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3.1.2.2.1 SERVIÇO DE APURAÇÃO E EXECUÇÃO FISCAL - SVAE 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Análise e Informações Contábeis DIAN 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar, controlar e orientar a execução das atividades inerentes ao processo de 
apuração e execução fiscal, escrituração digital e de obrigações tributárias principal 
e acessórias da Empresa, orientando tarefas visando atingir metas estabelecidas. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar a classificação fiscal e financeira de notas fiscais; 

2. Calcular e apurar mensalmente o ISS (Rio de Janeiro e demais estados).  

3. Calcular e apurar mensalmente o INSS retido de fornecedores; 

4. Preencher mensalmente e anualmente diversos documentos fiscais e outras 
informações para a Secretaria da Receita Federal e Secretaria Municipal de Fazenda. 

5. Preparar e entregar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF; 

6. Preparar e entregar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF; 

7. Preparar e entregar a Declaração de Compensação - PER/DCOMP; 

8. Preparar e enviar Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e/ou Creditados e de 
Retenção do Imposto de Renda na Fonte aos beneficiários Pessoas Físicas e 
Jurídicas; 

9. Emitir planilhas para acompanhamento e compensação do PASEP, COFINS, 
Contribuição Social e do Imposto de Renda; 

10. Controlar o arquivo dos documentos fiscais e livros fiscais obrigatórios, visando 
garantir a qualidade e segurança das informações; 

11. Preparar documentação para atender diligências fiscais (fiscalização); 

12. Preparar, analisar e transmitir arquivos de registros contábeis e fiscais através do 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Escrituração Contábil Digital – ECD, 
Escrituração Contábil Fiscal – ECF e Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições 
- PASEP/COFINS e CPRB); 

13. Calcular e apurar mensalmente a base de cálculo da Contribuição Social, com e sem 
diferimento; 

14. Calcular e apurar mensalmente o Lucro Real ou Prejuízo Fiscal a Compensar, com e 
sem diferimento. 

15. Elaborar mensalmente as Demonstrações Contábeis; 

16. Promover a emissão das guias de recolhimento dos impostos e contribuições, 
considerando as compensações possíveis de acordo com a legislação vigente; 

17. Calcular e contabilizar as atualizações monetárias, juros e multas de débitos 
parcelados; 
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18. Calcular e contabilizar as atualizações monetárias pela taxa Selic dos dividendos e 
juros sobre o capital próprio devido aos acionistas; 

19. Preparar relatório de retenção de impostos e contribuições sociais da empresa de 
agenciamento de viagem; 

20. Acompanhar a legislação a fatos ligados aos tributos e contribuições em geral, 
pertinentes a área de atuação; 

21. Acompanhar processos administrativos fiscais perante a Receita Federal; 

22. Obtenção de certidões de tributos Municipais (no âmbito do Rio de Janeiro) e 
Federais; 

23. Conciliação dos livros fiscais (Rio de Janeiro e demais estados) com os registros 
contábeis. 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

59 

3.1.2.2.2 SERVIÇO DE CONCILIAÇÃO E ANÁLISE CONTÁBEIS - SVCA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Análise e Informações Contábeis DIAN 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades de conciliação e análise das contas, garantindo a 
coerência e a exatidão entre os atos e fatos contábeis, bem como a elaboração de 
relatórios contábeis e gerenciais. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Analisar as contas de tributos e contribuições em geral, mantendo contatos 
permanentes com diversos setores da Empresa para obter esclarecimentos quanto à 
identificação de inconsistências e a permanência de valores pendentes de 
pagamento e/ou recolhimento, compondo os saldos das rubricas, visando maior 
qualidade nos registros contábeis; 

2. Conciliar e analisar contas bancárias, efetuando o cotejamento dos saldos contábeis 
com extratos fornecidos pelos bancos, efetuar conciliação diária dos Boletins de 
Tesouraria e demais contas do grupo de disponibilidades; 

3. Conciliar e analisar contas que registram obrigações para com o FGTS, INSS e outras 
oriundas da Folha de Pagamento de Pessoal, mantendo contato permanente com a 
área de administração de pessoal para a regularização de pendências; 

4. Analisar conta Fornecedores de Materiais e Serviços e demais contas patrimoniais, 
verificando se as apropriações foram feitas de forma adequada e dentro dos critérios 
estabelecidos na legislação comercial e fiscal; 

5. Manter contato permanente com a área de execução financeira para obter 
esclarecimentos quanto a identificação de inconsistências e a permanência de 
valores pendentes compondo os saldos das rubricas; 

6. Analisar as operações incomuns, documentando os fatos e ocorrências para facilitar 
o exame dos órgãos de controle interno e externo; 

7. Efetuar acertos contábeis, promovendo os ajustes cabíveis; 

8. Elaborar relatórios gerenciais para acompanhamento das pendências; 

9. Acompanhar legislação e fatos ligados a tributos e contribuições em geral, pertinentes 
a área de atuação; 

10. Analisar e controlar a rubrica de Obras em Andamento para fins de atualizações dos 
registros contábeis; 

11. Conciliar e analisar contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, propondo medidas 
de saneamento de posições ou situações anormais, ociosas ou passíveis de 
aperfeiçoamento; 

12. Analisar contas de resultado que representam adições / exclusões quando da 
apuração da base de cálculo da Contribuição Social e do Lucro Real; 
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13. Preparar e entregar Pesquisa e Estatística Econômica Pública e Informações 
Econômico-Financeiras para o IBGE; 

14. Elaborar relatórios gerenciais e contábeis com vistas a subsidiar o preparo e 
elaboração de informações fiscais; 

15. Propor procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e fatos de gestão; 

16. Preparar e analisar mensalmente planilhas de indicadores econômicos e financeiros 
para subsidiar relatórios gerenciais; 

17. Emitir Balancetes mensais, Razões Analíticos e demais demonstrativos contábeis; 

18. Preparar os cadernos mensais das Demonstrações Contábeis; 

19. Produção de informações econômicas e financeiras do Balanço Social; 

20. Inserção de informações contábeis no módulo Perfil das Estatais do Sistema SIEST 
do DEST/MP; 

21. Fornecimento de informações contábeis para públicos externos; 

22. Elaboração da apresentação das Demonstrações Contábeis e do Resultado do 
Exercício para os membros do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e 
Direção da Empresa. 
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3.1.3 DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFI 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Finanças SUFI 
Órgãos Subordinados Divisão de Tesouraria e Planejamento Financeiro DITP 

 Divisão de Pagadoria e Faturamento DIPF 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a gestão financeira da Empresa através do controle de pagamentos e 
recebimentos e aplicação de disponibilidades. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Estabelecer mecanismos de administração e controle das atividades econômicas e 
financeiras; 

2. Coordenar os pagamentos dos compromissos financeiro assumidos, efetuando os 
ajustes necessários com base nos índices de correção contratuais; 

3. Coordenar as atividades de emissão e remessa do faturamento, acompanhamento 
das contas a receber, recebimento de créditos e cobrança; 

4. Subsidiar as demais áreas da Empresa em avaliações e decisões sob o foco 
financeiro; 

5. Propor normas, métodos, processos e práticas relativas à sua área de atuação; 

6. Propor à Diretoria ações visando contribuir para a melhoria dos resultados da 
Empresa.  
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3.1.3.1 DIVISÃO DE TESOURARIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO - DITP 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento Financeiro DEFI 
Órgãos Subordinados Serviço de Tesouraria SVTE 

 Serviço de Planejamento e Controle Financeiro SVPF 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a execução das atividades necessárias ao processo de tesouraria e 
planejamento financeiro. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar o planejamento financeiro da Empresa, e validar por meio do controle de 
pagamentos e de recebimentos e aplicações de disponibilidades; autorizar a 
efetivação dos pagamentos; 

2. Coordenar e validar estudos e efetuar análises que subsidiem as tomadas de decisão 
econômica e financeira, de forma a racionalizar e otimizar os recursos da Empresa; 

3. Validar e interpretar projeções de Fluxo de Caixa da Empresa; acompanhando as 
disponibilidades e volumes de entradas e saídas; 

4. Elaborar estudos sobre a viabilidade econômica e financeira dos projetos da 
Empresa; 

5. Controlar e conciliar os saldos do Contas a Receber, promovendo os ajustes 
necessários; 

6. Controlar e conciliar os saldos do Contas a Pagar, promovendo os ajustes 
necessários, por meio de monitoramento dos contratos; 

7. Elaborar relatórios gerenciais de periodicidade semanal e mensal das informações 
financeiras; 

8. Monitorar o lastro das cauções com fornecedores e gestores; 

9. Validar os cálculos financeiros que propiciem informações sobre as melhores formas 
de pagamento ou modalidade de compras; 

10. Disponibilizar informações econômicas e financeiras para fins gerenciais; 

11. Gerenciar as operações de crédito para capital de giro e financiamentos de longo 
prazo. 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

63 

3.1.3.1.1 SERVIÇO DE TESOURARIA - SVTE 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Tesouraria e Planejamento Financeiro DITP 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades operacionais necessárias aos processos de 
movimentação financeira – pagamentos e recebimentos e aplicações financeiras e a 
operação do Fundo Rotativo de Caixa Pequeno da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Operacionalizar o uso do fundo rotativo de caixa pequeno do prédio da Álvaro 
Rodrigues; 

2. Proceder a liquidação de títulos nas datas aprazadas, de acordo com a 
disponibilidade de caixa; 

3. Emitir boletim de movimentação financeira, contendo informações sobre emissão de 
cheques, pagamentos, recebimentos, cheques em carteira, aplicações e resgates 
financeiros, assim como relatórios diários de saldo de aplicações financeiras, 
rendimentos, taxas e similares; 

4. Controlar e atualizar os saldos depositados em instituições financeiras, realizando 
diariamente a conciliação bancária; 

5. Controlar, conciliar e atualizar os saldos da carteira acionária. 
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3.1.3.1.2 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO - SVPF 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Tesouraria e Planejamento Financeiro DITP 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades de planejamento e do controle financeiro, 
monitorando potenciais riscos de liquidez e de crédito de clientes da Empresa.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar e controlar as atividades relacionadas à geração do Fluxo de Caixa 
quinzenal e mensal, realizado e projetado; 

2. Analisar decisões, fontes e formas de financiamento externo disponíveis, 
gerenciando a Estrutura de Capital; 

3. Apurar os indicadores de risco financeiro; 

4. Elaborar o Relatório Mensal do Departamento Financeiro; 

5. Controlar os desembolsos relativos à cobrança mensal das operações de 
financiamentos ativos; 

6. Monitorar o movimento de pagamento e recebimento diário e semanal da Tesouraria; 

7. Criar, mediante demanda, novos indicadores correlatos ao resultado financeiro da 
Empresa; 

8. Análise de desinvestimentos de ativos. 
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3.1.3.2 DIVISÃO DE PAGADORIA E FATURAMENTO - DIPF 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento Financeiro DEFI 
Órgãos Subordinados Serviço de Contas a Pagar SVPG 

 Serviço de Faturamento e Contas a Receber SVRA 
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e acompanhar o conjunto de atividades operacionais da área financeira, 
indispensáveis à eficácia do controle interno e externo e à regularidade na realização 
da receita e despesa da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Controlar os processos de pagamento de despesas, taxas, impostos e outras contas 
e o de recebimento de créditos diversos; 

2. Planejar e projetar os recebimentos da Empresa, visando integrá-los ao planejamento 
e execução do fluxo de caixa; 

3. Sistematizar e integrar o faturamento ao controle de contas a receber e aos demais 
sistemas administrativos e operacionais. 
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3.1.3.2.1 SERVIÇO DE CONTAS A PAGAR - SVPG 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Pagadoria e Faturamento DIPF 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e acompanhar as atividades operacionais necessárias ao processo de 
pagamento de fornecedores, recolhimentos de impostos, taxas e outros. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Controlar os processos de pagamento de despesas, taxas, impostos e outras contas 
a pagar; 

2. Validar as autorizações de pagamento, realizando a análise da documentação 
pertinente, para fins de pagamento; 

3. Verificar a digitalização dos documentos fiscais no sistema financeiro. 
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3.1.3.2.2 SERVIÇO DE FATURAMENTO E CONTAS A RECEBER - SVRA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Pagadoria e Faturamento DIPF 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades operacionais necessárias ao processo de 
faturamento e contas a receber na Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Controlar e processar a emissão de Notas Fiscais e Faturas para o recebimento pelos 
serviços prestados aos clientes da Empresa; 

2. Efetuar o controle dos recebíveis e promover a cobrança dos créditos; 

3. Registrar, emitir e controlar ordens de recebimento (OR), realizada a análise, 
validação e cadastramento da documentação pertinente; 

4. Realizar contato com os clientes, visando o cumprimento das cláusulas contratuais, 
faturamento e cobrança de pagamentos dos serviços prestados; 

5. Emitir RAS dos serviços prestados pela Empresa, no âmbito do Rio de Janeiro. 
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3.2 SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS - SUSL 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos DFS 

Órgãos Subordinados Departamento de Compras DECP 

 Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços 
Administrativos 

DEAS 

 Departamento de Gestão Administrativa DEGD 
  

 
OBJETIVOS 

• Integrar as funções de logística interna, zelando pelo cumprimento das políticas e 
estratégias definidas e buscando a melhoria contínua dos processos logísticos 
institucionais, bem como a entrega de soluções adequadas para o tratamento de 
serviços e produtos de uso comum. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Integrar as funções de compras, serviços gerais, engenharia, gestão administrativa 
nos estados e TIC para uso interno; 

2. Coordenar ações integradas que visem avaliar ou estabelecer subsídios para a 
melhoria dos serviços logísticos; 

3. Zelar pelo cumprimento das metas e objetivos traçados em planos corporativos, no 
que se refere a resultados envolvendo os serviços logísticos; 

4. Apoiar a diretoria na gestão e acompanhamento da atuação das áreas de compras, 
serviços gerais, administração dos ambientes, engenharia e gestão administrativa 
nos estados e TIC para uso interno. 

5. Integrar o Comitê de Gestão e Alinhamento Estratégico – CGAE, órgão vinculado à 
Diretoria Executiva da Dataprev, de acordo com as atribuições previstas na 
Resolução 3674/2018. 
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3.2.1 DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DECP 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Serviços Logísticos SUSL 

Órgãos Subordinados Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de 
Contratos 

DGFC 

 Divisão de Análise e Controle Administrativo de 
Contratos 

DACC 

 Divisão de Contratações e Revisões Contratuais DICR 

 Divisão de Planejamento e Estratégia de Compras DIPC 
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, coordenar e integrar as atividades relacionadas a compras públicas, de 
forma a colocar à disposição da Empresa os itens de materiais e serviços em tempo 
oportuno, na quantidade, qualidade e custos adequados, bem como prover todas as 
condições necessárias às boas práticas de fiscalização e gestão contratual. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Participar da elaboração dos objetivos das estratégias de compras, estabelecendo as 
metas pertinentes as atividades de aquisições de materiais, contratações de serviços, 
revisões contratuais, fiscalização e gestão contratual, no sentido de proporcionar um 
atendimento adequado aos órgãos da Empresa e aos clientes, obedecendo às 
políticas emanadas pelo Governo Federal e às normas vigentes; 

2. Zelar pelo pleno atendimento das demandas de compras e gestão de contratos, nos 
prazos e qualidades adequados; 

3. Coordenar o planejamento e as ações relativas à composição dos processos de 
aquisições de materiais, contratações de serviços, revisões contratuais, fiscalização 
e gestão contratual; 

4. Identificar oportunidades de melhorias nas respectivas aquisições de materiais, 
contratações de serviços, revisões contratuais, fiscalização e gestão contratual, 
buscando sempre redução dos custos em do benefício da Empresa; 

5. Acompanhar as constantes mudanças inerentes à gestão de compras e contratações, 
tanto em relação as melhores práticas observadas por meio de intercâmbio com 
empresas e entidades, quanto aos novos conceitos, acórdãos, doutrinas e aspectos 
legais emanados dos órgãos de controle, visando a permanente atualização e 
adequação de procedimentos internos; 

6. Zelar pelos processos, controles e instrumentos de trabalho nas áreas de compras 
públicas, fiscalização e gestão contratual, padronizando rotinas e procedimentos e 
atualizando os instrumentos normativos; 

7. Promover a disseminação dos procedimentos referentes às aquisições de materiais, 
contratações de serviços, revisões contratuais, fiscalização e gestão contratual, 
orientando e acompanhando a sua implementação; 

8. Promover a disponibilização de relatórios e indicadores da gestão de compras, 
fiscalização e gestão contratual. 
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3.2.1.1 DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS - 
DGFC 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Compras DECP 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão e Fiscalização Administrativa de 
Contratos de TIC 

SGFT 

 Serviço de Gestão e Fiscalização Administrativa de 
Contratos Diversos 

SGFD 

  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar atividades de gestão de contratos da Dataprev, necessárias ao 
acompanhamento das atividades de gestão/fiscalização contratual e orçamentária no 
âmbito da Administração Central e Datacenters. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar gestão administrativa dos diversos contratos mantidos pela Dataprev com 
seus fornecedores; 

2. Apoiar o processo de negociação de contratos; 

3. Apoiar a elaboração e divulgação de relatórios de acompanhamento gerencial do 
departamento; 

4. Apoiar o atendimento de demandas dos órgãos de controle interno e externo. 
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3.2.1.1.1 SERVIÇO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS 
DE TIC - SGFT 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de 

Contratos 

DGFC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar atividades de fiscalização e apoio nos processos de aquisição de bens e 
prestação de Serviços de TIC, no âmbito da Administração Central e Data Centers. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar as atividades pertinentes à fiscalização dos contratos de aquisição de bens 
e prestação de serviços de TIC; 

2. Acompanhar a tramitação dos processos de nova contratação / prorrogação dos 
contratos sob sua gestão, junto às áreas da empresa até a entrega dos bens ou do 
início da prestação dos serviços; 

3. Realizar as reuniões periódicas para avaliação de eventuais ocorrências em conjunto 
com o Gestor Técnico e a Contratada; 

4. Manter os Gestores Administrativo e Técnico informados em relação à execução dos 
contratos, zelando pelo cumprimento das cláusulas contratuais; 

5. Registrar e acompanhar todos os procedimentos relacionados à execução contratual 
sob a gestão da DGFC no Sistema Integrado de Gestão Empresarial - Protheus; 

6. Apoiar a elaboração e divulgação de relatórios de acompanhamento gerencial do 
departamento. 
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3.2.1.1.2 SERVIÇO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS 
DIVERSOS - SGFD 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de 

Contratos 

DGFC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar atividades de fiscalização e apoio nos processos de aquisição de bens e 
prestação de serviços diversos, no âmbito da Administração Central e Data Centers. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar a tramitação dos processos de nova contratação / prorrogação dos 
contratos sob sua gestão, junto às áreas da Empresa até a entrega dos bens ou do 
início da prestação dos serviços diversos; 

2. Executar as atividades pertinentes à fiscalização dos contratos de aquisição de bens 
e prestação de serviços diversos; 

3. Realizar as reuniões periódicas para avaliação de eventuais ocorrências em conjunto 
com o gestor técnico e a contratada; 

4. Manter os gestores administrativo e técnico informados em relação à execução dos 
contratos, zelando pelo cumprimento das cláusulas contratuais; 

5. Registrar e acompanhar todos os procedimentos relacionados à execução contratual 
sob a gestão da DGFC no Sistema Integrado de Gestão Empresarial - Protheus; 

6. Apoiar a elaboração de relatórios gerenciais do Departamento. 
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3.2.1.2 DIVISÃO DE ANÁLISE E CONTROLE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS - 
DACC 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Compras DECP 

Órgãos Subordinados Serviço de Controle e Gestão de Informações de 
Contratos 

SGIC 

 Serviço de Análise e Cadastramento de Contratos SACC 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar as atividades relativas à análise, cadastramento, controle e fiscalização 
administrativa de contratos com mão de obra de dedicação exclusiva. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar ações relativas à fiscalização administrativa dos contratos com mão de 
obra com dedicação exclusiva, no âmbito do Rio de Janeiro, assim como, à análise 
das informações cadastradas e avaliações dos contratos com fornecedores; 

2. Coordenar ações relativas ao cadastramento das informações contratuais, suas 
respectivas revisões e à gestão das informações dos contratos de prestação de 
serviços; 

3. Apoiar os gestores a fim de otimizar os procedimentos de fiscalização administrativa 
dos contratos com mão de obra de dedicação exclusiva, acompanhamento e 
avaliação, visando a continuidade e qualidade dos serviços contratados; 

4. Controlar a validade dos documentos habilitatórios, no âmbito do Rio de Janeiro; 

5. Coordenar as ações relativas ao controle de consumo quadrimestral das atas de 
registro de preços; 

6. Coordenar as ações relativas à análise processual e formalização de suspensão do 
direito de licitar no SICAF; 

7. Promover a integração entre as atividades de cadastramento e controle e a gestão 
administrativa e fiscal de contratos, objetivando o acompanhamento e análise dos 
registros das medições, avaliações do contratado, aplicação de penalidades no 
Sistema Integrado de Gestão Empresarial; 

8. Coordenar ações relativas ao acompanhamento da avaliação da execução dos 
contratos, com base nas informações registradas pelo gestor administrativo no 
Sistema Integrado; 

9. Coordenar ações relacionadas à análise dos pleitos de supressões e acréscimos, 
emitindo parecer quanto à viabilidade do pleito, considerando os limites legais e as 
alterações contratuais registradas no Sistema Integrado; 

10. Emitir atestados de capacidade técnica; 

11. Coordenar o atendimento às demandas de informações contratuais dos órgãos 
internos e externos, por meio de emissão de relatórios. 
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3.2.1.2.1 SERVIÇO DE CONTROLE E GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE CONTRATOS - 
SGIC 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Análise e Controle Administrativo de 

Contratos 

DACC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar  as atividades relativas à fiscalização administrativa dos contratos com mão 
de obra de dedicação exclusiva e gestão das avaliações dos contratos de prestação 
de serviços. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar a fiscalização administrativa dos contratos com mão de obra de dedicação 
exclusiva no âmbito do Rio de Janeiro; 

2. Análise e controle quadrimestral do consumo das Atas de Registro de Preços; 
3. Coordenar as ações relativas à análise processual e formalização de suspensão do 

direito de licitar no SICAF; 
4. Apoiar os trabalhos da gestão administrativa, objetivando o acompanhamento e 

análise dos registros das medições, avaliações do contratado e aplicação de 
penalidades no Sistema Integrado de Gestão Empresarial; 

5. Realizar análise comparativa dos contratos por meio da avaliação dos preços, por 
região geográfica, mercado e escopo contratado; 

6. Atender as demandas de informações contratuais dos órgãos internos e externos 
por meio da emissão de relatórios. 
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3.2.1.2.2 SERVIÇO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DE CONTRATOS - SACC 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Análise e Controle Administrativo de 

Contratos 

DACC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar  as atividades relativas à análise e cadastramento das informações 
contratuais e suas respectivas revisões, bem como aquelas relativas à gestão 
administrativa dos contratos de prestação de serviços. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar atividades para coleta, análise, cadastramento e disponibilização de 
informações dos contratos formalizados com fornecedores e suas respectivas 
revisões; 

2. Subsidiar a gestão administrativa quanto aos prazos dos contratos, acompanhando 
e controlando os atos de gestão que visam proporcionar, em tempo hábil, os 
procedimentos de prorrogação ou para uma nova licitação e finalização de 
contratos; 

3. Analisar as solicitações de emissão de atestado de capacidade técnica, com base 
nas informações do gestor administrativo, constantes no Sistema Integrado de 
Gestão e nas cláusulas contratuais; 

4. Analisar pleitos de supressões e acréscimos, emitindo parecer quanto à viabilidade, 
considerando os limites legais e as alterações contratuais registradas no Sistema 
Integrado; 

5. Controlar a validade da documentação de habilitação dos contratos, no âmbito do 
Rio de Janeiro, por meio de aplicativo que permita o cadastramento dos 
documentos e suas respectivas validades; 

6. Propor melhorias do Sistema Integrado, com base na identificação de necessidades 
de adequação de novos processos, disseminando os procedimentos, orientando 
quando da implementação de novas rotinas. 
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3.2.1.3 DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES E REVISÕES CONTRATUAIS - DICR 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Compras DECP 

Órgãos Subordinados Serviço de Atendimento a Demandas Célula A SATA 

 Serviço de Atendimento a Demandas Célula B SATB 

 Serviço de Revisões Contratuais SREC 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar ações relativas ao pleno atendimento das demandas, colaborando com a 
fase inicial do processo e realizando as respectivas aquisições de materiais e 
contratações de serviços e revisões contratuais, no âmbito do Rio de Janeiro. 

 
 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar ações relativas à prestação de informações aos demandantes quanto às 
solicitações de compras, revisões contratuais e apoiar a composição dos processos, 
objetivando o atendimento integrado às demandas identificadas; 

2. Coordenar a análise de toda a documentação que compõe o processo de compras, 
contratações e revisões contratuais; 

3. Coordenar a realização de pesquisa de mercado para balizar a estimativa de preços 
das aquisições de materiais, contratações de serviços e revisões contratuais; 

4. Coordenar a execução das aquisições e contratações por meio de licitações e 
aquisições diretas; 

5. Coordenar a execução e a avaliação dos processos de revisão contratual no âmbito 
do Rio de Janeiro e demais Estados respectivamente; 

6. Coordenar as negociações buscando melhores condições comerciais para a 
Empresa; 

7. Avaliar, adjudicar, homologar ou propor a homologação, a autorização e a revogação 
dos atos dos processos de compras, contratações e revisões contratuais; 

8. Zelar para que os Pedidos de Compras, os Contratos, os Termos Aditivos e as Atas 
de Registros de Preços sejam assinados pelos representantes legais da Dataprev e 
das empresas fornecedoras; 

9. Manter a guarda e controle dos processos, no âmbito do Rio de Janeiro, até o seu 
encaminhamento ao arquivo central; 

10. Coordenar as adesões e as intenções às Atas de Registros de Preços para as 
aquisições de materiais e as contratações de serviços. 
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3.2.1.3.1 SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEMANDAS CÉLULA A - SATA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Contratações e Revisões Contratuais DICR 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as ações necessárias ao atendimento das demandas, colaborando com a 
fase inicial do processo e realizando as respectivas aquisições de materiais e 
contratações de serviços de TIC, no âmbito do Rio de Janeiro. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Apoiar a qualificação das demandas, orientando os demandantes na identificação 
clara do objeto e da documentação necessária para a composição do processo de 
aquisição ou contratação; 

2. Analisar e propor opções para a aquisição ou contratação de acordo com a legislação 
vigente; 

3. Orientar o demandante sobre as áreas responsáveis pelas especificações e diretrizes 
básicas, esclarecendo as questões processuais e participando das discussões sobre 
aspectos técnicos inerentes ao processo de contratação ou de aquisição; 

4. Estruturar os processos solicitando sua autuação junto ao órgão protocolizador; 

5. Realizar pesquisa para obtenção de elementos que possam balizar a estimativa de 
preços das solicitações e como consequência os valores de referência das licitações; 

6. Elaborar os editais para as aquisições ou contratações, pesquisando, quando 
necessário, editais elaborados por outros órgãos; 

7. Realizar as aquisições de materiais ou a contratação de serviços utilizando a 
modalidade de licitação adequada ou mesmo por meio de cotação eletrônica, 
dispensa de licitação ou inexigibilidade; 

8. Providenciar a documentação e os procedimentos necessários para a concretização 
de adesão de Atas de registro de preços, consumo de Ata de Registro de Preços ou 
intenção de registro de preços; 

9. Realizar negociações buscando melhores condições comerciais para a Empresa; 

10. Acompanhar todas as fases do processo licitatório, até a sua adjudicação, inclusive 
na emissão do Pedido de Compras, Contratos e Ata de Registro de Preços e posterior 
encaminhamento para homologação da autoridade competente; 

11. Orientar as áreas de logística nos estados sobre a operacionalização do sistema 
Comprasnet, bem como dirimir dúvidas quanto a formalização dos processos; 

12. Padronizar os editais e disponibilizá-los para as áreas de logística nos estados. 

13. Solicitar a publicação de matérias legais na Imprensa Nacional e na Empresa 
Brasileira de Comunicação – EBC junto ao órgão responsável; 

14. Manter atualizado o cadastro de fornecedores nos sistemas de informação da 
Empresa; 
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15. Analisar os processos de aquisição de materiais e de contratação de serviços dos 
estados, conforme diretriz de compras; 

16. Manter atualizada a ferramenta de controle administrativo, com o posicionamento dos 
processos de aquisição e contratação, objetivando dar conhecimento para as áreas 
demandantes. 
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3.2.1.3.2 SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEMANDAS CÉLULA B - SATB 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Contratações e Revisões Contratuais DICR 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as ações necessárias ao atendimento das demandas, colaborando com a 
fase inicial do processo e realizando as respectivas aquisições de materiais e 
contratações de serviços diversos, no âmbito do Rio de Janeiro. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Apoiar a qualificação das demandas, orientando os demandantes na identificação 
clara do objeto e da documentação necessária para a composição do processo de 
aquisição ou contratação; 
Analisar e propor opções para a aquisição ou contratação de acordo com a legislação 
vigente; 
3. Orientar o demandante sobre as áreas responsáveis pelas especificações e 
diretrizes básicas, esclarecendo as questões processuais e participando das 
discussões sobre aspectos técnicos inerentes ao processo de contratação ou de 
aquisição; 
4. Estruturar os processos solicitando sua autuação junto ao órgão 
protocolizador; 
5. Realizar pesquisa para obtenção de elementos que possam balizar a 
estimativa de preços das solicitações e como consequência os valores de referência 
das licitações; 
6. Elaborar os editais para as aquisições ou contratações, pesquisando, quando 
necessário, editais elaborados por outros órgãos; 
7. Realizar as aquisições de materiais ou a contratação de serviços utilizando a 
modalidade de licitação adequada ou mesmo por meio de cotação eletrônica, 
dispensa de licitação ou inexigibilidade; 
8. Providenciar a documentação e os procedimentos necessários para a 
concretização de adesão de Atas de registro de preços, consumo de Ata de Registro 
de Preços ou intenção de registro de preços; 
9. Realizar negociações buscando melhores condições comerciais para a 
Empresa; 
10. Acompanhar todas as fases do processo licitatório, até a sua adjudicação, 
inclusive a emissão do Pedido de Compras, Contratos e Ata de Registro de Preços e 
posterior encaminhamento para homologação da autoridade competente; 
11. Orientar as áreas de logística nos estados sobre a operacionalização do 
sistema Comprasnet, bem como dirimir dúvidas quanto a formalização dos 
processos; 
12. Padronizar os editais e disponibilizá-los para as áreas de logística nos 
estados. 
13. Solicitar a publicação de matérias legais na Imprensa Nacional e na Empresa 
Brasileira de Comunicação – EBC junto ao órgão responsável; 
14. Manter atualizado o cadastro de fornecedores nos sistemas de informação da 
Empresa; 
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15. Analisar os processos de aquisição de materiais e de contratação de serviços 
dos estados, conforme as diretrizes de compras; 
16. Manter atualizada a ferramenta de controle administrativo, com o 
posicionamento dos processos de aquisição e contratação, objetivando dar 
conhecimento para as áreas demandantes 
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3.2.1.3.3 SERVIÇO DE REVISÕES CONTRATUAIS - SREC 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Contratações e Revisões Contratuais DICR 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as revisões contratuais dos processos de compras e contratações no âmbito 
do Rio de Janeiro, bem como efetuar a análise formal dos processos demandados 
pelos estados, consoante tabela de competência em vigor. 

 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Analisar as solicitações de revisões contratuais dos processos demandados dos 
Estados; 

2. Apoiar e subsidiar procedimentos dos processos de negociação realizadas pelas 
áreas de suprimentos locais dos estados; 

3. Executar e acompanhar todas as fases das solicitações de revisões contratuais dos 
processos do Rio de Janeiro; 

4. Apoiar a qualificação das demandas, orientando os demandantes na identificação 
clara do objeto e da documentação necessária para a composição do processo de 
Revisão Contratual; 

5. Estruturar os processos solicitando sua autuação junto ao órgão protocolizador; 
6. Realizar pesquisa para obtenção de elementos que possam balizar a estimativa de 

preços das solicitações e como consequência os valores de referência das Revisões 
Contratuais; 

7. Negociar com fornecedores as revisões contratuais, no âmbito do Rio de Janeiro, 
buscando melhores condições comerciais para a Empresa; 

8. Acompanhar a retirada e a devolução de termos aditivos contratuais, para assinatura 
dos seus respectivos fornecedores e efetuar posterior publicação dos aditivos 
contratuais. 

9. Solicitar a publicação de matérias legais na Imprensa Nacional e na Empresa 
Brasileira de Comunicação – EBC junto ao órgão responsável; 

10. Manter atualizada a ferramenta de controle administrativa, com o posicionamento dos 
processos de Revisão Contratual, objetivando dar conhecimento para as áreas 
demandantes. 
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3.2.1.4 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA DE COMPRAS - DIPC 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Compras DECP 

Órgãos Subordinados Serviço de Planejamento e Controle de Compras SPCC 

 Serviço de Estratégia de Compras SEEC 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar o planejamento de aquisições centralizadas de bens e serviços, visando 
a redução de custo total e a melhoria da qualidade de produtos e serviços a serem 
contratados e supervisionar e controlar as informações estratégicas relacionadas 
com as atividades de compras. 

 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Definir e disseminar a metodologia a ser aplicada para o Strategic Sourcing nas 
aquisições centralizadas de bens e serviços de uso comum; 

2. Coordenar o planejamento de aquisições centralizadas de bens e serviços, 
promovendo intercâmbio com entidades externas para o acompanhamento de 
tendências do mercado, relacionadas com a integração de serviços e novos produtos, 
e que favoreçam o uso eficiente dos recursos logísticos e tecnológicos da Empresa; 

3. Definir e disseminar a metodologia a ser aplicada na Gestão de indicadores de 
Compras; 

4. Coordenar análise de informações estratégicas de compras, bem como 
acompanhamento na performance dos indicadores de compras e a elaboração do 
relatório de gestão do departamento; 

5. Coordenar e orientar quanto aos aspectos formais, as respostas de solicitações de 
órgãos internos e externos referentes as informações da área de Compras. 
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3.2.1.4.1 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE COMPRAS - SPCC 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Planejamento e Estratégia de Compras DIPC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Receber de forma centralizada e registro de todas as intenções de compras e das 
revisões contratuais, assim como coordenar as estratégias de novas aquisições sob 
demanda, visando a redução de custo total e a melhoria da qualidade dos produtos 
e serviços a serem contratados pela Empresa e executar a gestão de informações 
das rotinas de compras. 

 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Efetuar a análise preliminar e o pré-cadastro de todas as intenções de compras e das 
revisões contratuais no âmbito do departamento; 

2. Monitorar os processos de novas contratações e de revisões, junto aos gestores, 
visando a obtenção de informações que orientem a otimização das próximas 
contratações; 

3. Gerenciar e manter a disponibilidade com informações dos Fornecedores 
Estratégicos; 

4. Gerenciar e manter a disponibilidade das aplicações de suprimentos na página 
DTPNET; 

5. Consolidar todas as informações no nível gerencial de compras, por meio de 
indicadores de performance, elaboração do relatório de gestão do DECP, planilhas 
de monitoramento do plano de ação e processos críticos; 

6. Gerar relatórios, com informações de Compras, para subsidiar ou responder 
solicitações de órgãos internos e externos. 
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3.2.1.4.2 SERVIÇO DE ESTRATÉGIA DE COMPRAS - SEEC 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Planejamento e Estratégia de Compras DIPC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar as estratégias de novas aquisições sob demanda, visando a redução de 
custo total e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços a serem contratados 
pela Empresa. 

 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Desenvolver estudos para subsidiar o planejamento e a estratégia para aquisições 
de produtos e serviços sob demanda para o uso comum pela empresa; 

2. Propor estratégias de aquisição e gestão de produtos e serviços de uso comum; 

3. Apoiar os órgãos demandantes na prospecção de soluções para o aprimoramento de 
serviços e da qualidade dos produtos de uso comum ou que exijam ações integradas; 

4. Analisar tendências e atualidade em relação às soluções de mercado, relacionadas 
com a integração de serviços e novos produtos, que favoreçam o uso eficiente dos 
recursos logísticos da Empresa, inclusive os tecnológicos; 

5. Identificar, em conjunto com os gestores, produtos e serviços que exijam 
abastecimento contínuo e propor procedimentos de acompanhamento e controle dos 
processos de contratação. 
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3.2.2 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE AMBIENTES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
- DEAS 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Serviços Logísticos SUSL 

Órgãos Subordinados Divisão de Gestão Predial DIGP 

 Divisão de Gestão de Serviços Administrativos DGSA 

 Divisão de Administração de Materiais e Patrimônio DADP 

 Divisão de Obras e Projetos DPOE 
 Divisão de Manutenção de Instalações Prediais e 

Eficiência Energética  
DMEE 

  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, controlar e avaliar a execução das atividades relativas aos serviços 
administrativos, gestão de ambientes, infraestrutura de eventos, viagens, transporte 
de pessoal, transporte de mobiliário, recepção e expedição de 
documentos/encomendas postais e modal aéreo, administração de material e de 
bens patrimoniais, projetos, obras e serviços de engenharia da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Normatizar e definir diretrizes, em âmbito nacional, para utilização dos serviços 
administrativos, gestão de ambientes, infraestrutura de eventos, destinação e 
ocupação dos ambientes internos, viagens e administração de materiais e de bens 
patrimoniais; 

2. Planejar, orientar e controlar a execução das atividades relacionadas com serviços 
gerais, bem como garantir o cumprimento das metas estabelecidas; 

3. Avaliar a efetividade das soluções fornecidas, propor alternativas para melhoria 
constante da qualidade nas atividades de serviços gerais e identificar oportunidades 
de redução de custos; 

4. Coordenar o desenvolvimento de propostas para contratação de terceiros para 
execução e gestão de serviços gerais. 

5. Coordenar e controlar a execução as atividades de arquitetura, engenharia, 
manutenção predial, gestão de energia e sustentabilidade; 

6. Garantir o cumprimento das metas e resultados estabelecidos; 

7. Elaborar normas e orientar os órgãos da Empresa na gestão das atividades 
pertinentes a sua área de atuação; 

8. Realizar estudos de ocupação do espaço físico (layout) com foco na otimização de 
espaços, na modernização e inovação de ambientes de trabalho, cálculo estrutural, 
excluídos os serviços de telefonia, telecomunicações e equipamentos de TIC, tais 
como mainframes, servidores, salas-cofre, equipamentos e instalações de 
comunicações; 

9. Promover a busca de técnicas de eficiência energética, oportunizando a prospecção 
de novas fontes de fornecimento de energia; 

10. Promover a prospecção de contratações de fornecimento de energia elétrica com 
custos mais favoráveis à Empresa. 
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3.2.2.1 DIVISÃO DE GESTÃO PREDIAL - DIGP 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços 

Administrativos  
DEAS 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão de Segurança Física e 
Patrimonial 

SVSF 

 Serviço de Gestão de Infraestrutura Predial Álvaro 
Rodrigues 

SVIF 

 Serviço de Gestão de Infraestrutura Predial Cosme 
Velho 

SVIC 

  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e orientar os serviços de gestão predial, relativos à: segurança física e 
patrimonial, conservação e limpeza, copeiragem, recepção, jardinagem, mensageria, 
movimentação de carga, gestão local do contrato de Bombeiro Profissional Civil – 
BPC, serviços de transporte de pessoal e pequenos volumes, transporte de 
mobiliário, recepção e expedição de documentos/encomendas postais e modal aéreo 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar os gestores administrativos de todas as instalações da Dataprev sobre as 
atividades de gestão predial e propor procedimentos para melhoria dos processos; 

2. Identificar oportunidades de redução de custos e desenvolver novas soluções para a 
melhoria da gestão dos serviços prediais; 

3. Planejar e coordenar a implantação de novas soluções de serviços de gestão predial 
em âmbito Nacional; 

4. Analisar as necessidades de ordem técnica para contratação/prorrogação de 
prestação de serviços de gestão predial continuados no Rio de Janeiro; 

5. Administrar os contratos vigentes para execução de serviços de gestão predial, no 
âmbito do Rio de Janeiro; 

6. Planejar e coordenar a execução das atividades de gestão predial no âmbito do Rio 
de Janeiro; 

7. Elaborar e manter o plano de segurança física e patrimonial da Empresa, incluindo o 
controle informatizado de acesso e circuito fechado de TV; 

8. Manter intercâmbio com Empresas e entidades externas, visando o aprimoramento 
do conhecimento e a permanente atualização em relação às melhores práticas de 
serviços de gestão predial;  

9. Elaborar padrões e diretrizes para execução das atividades inerentes à segurança 
física e patrimonial, controle de acesso às dependências da Empresa, circuito 
fechado de TV, conservação e limpeza, copeiragem, recepção, jardinagem, 
mensageria, movimentação de carga; 

10. Emitir pareceres técnicos, em âmbito nacional, com análises e diagnósticos dos 
serviços de gestão predial, com o objetivo de subsidiar processos licitatórios; 

11. Desenvolver e disseminar modelo nacional de gestão predial para todas as 
instalações da Empresa, 

12. Planejar e coordenar as atividades de transporte de pessoal e pequenos volumes, 
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transporte de mobiliário, recepção e expedição de documentos/encomendas postais 
e modal aéreo; 

13. Estabelecer as diretrizes para a contratação do serviço de transporte de mobiliário de 
empregados; 

14.  Contratar e executar o transporte do Rio de Janeiro para outras unidades da 
Empresa. 
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3.2.2.1.1 SERVIÇO DE GESTÃO DE SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL - SVSF 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Predial  DIGP 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar, no âmbito do Rio de Janeiro, as atividades operacionais inerentes aos 
serviços de segurança física e patrimonial, Bombeiro Profissional Civil – BPC. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar e controlar as atividades relativas aos serviços de controle de acesso de 
pessoas, segurança física e patrimonial, e circuito fechado de TV; 

2. Fazer cumprir o Plano de Segurança Física e Patrimonial nas instalações da Empresa 
no Rio de Janeiro; 

3. Controlar a renovação dos contratos de prestação de serviços; 

4. Elaborar estudos da necessidade de ampliação ou redução do efetivo da segurança; 

5. Encaminhar comunicação aos órgãos da Empresa sobre as anormalidades ocorridas; 

6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, verificando a conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade com o contratado; 

7. Interagir, permanentemente, com os gerentes e empregados das unidades nos locais 
dos serviços de vigilância e segurança, a fim de estar ciente dos problemas existentes 
na área de execução do serviço. 

8. Executar e fiscalizar o contrato de Bombeiro Profissional Civil – BPC. 

9. Executar e controlar a recarga de extintores, no âmbito do Rio de Janeiro. 
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3.2.2.1.2 SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL ÁLVARO 
RODRIGUES - SVIF 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Predial  DIGP 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar, no âmbito do edifício Waldir Pires (Rio de Janeiro), as atividades 
operacionais inerentes aos serviços de gestão predial relativos à: infraestrutura de 
eventos, Núcleo de Apoio Administrativo, segurança física e patrimonial, recepção e 
expedição de documentos, conservação e limpeza, dedetização, remoção de 
entulho, copeiragem, recepção, jardinagem, mensageria, movimentação de carga, 
coffee break, serviços de transporte de pessoal e pequenos volumes, transporte de 
mobiliário, recepção e expedição de documentos/encomendas postais e modal 
aéreo. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar e controlar as atividades relativas aos serviços de limpeza e conservação, 
remoção de entulho, dedetização, copeiragem, recepção, jardinagem, mensageria e 
movimentação de carga; 

2. Controlar e coordenar a renovação dos contratos de prestação de serviços sob sua 
gestão; 

3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, verificando a conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade com o contratado; 

4. Promover a execução da coleta seletiva de lixo; 

5. Manter atividade de treinamento interno e orientação dos prestadores de serviços 
visando a redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de 
produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

6. Administrar os kits de projeção (projetor e tela portátil) para uso externo ou interno; 

7. Administrar os recursos e o agendamento para utilização das salas de reunião com 
equipamento de projeção; 

8. Receber, tratar e distribuir aos gestores dos serviços gerais as solicitações dos 
usuários, de acordo com o modelo de gestão predial adotado; 

9. Acompanhar, permanentemente, o status de execução dos serviços inerentes ao 
modelo de gestão predial, demandados aos gestores, fiscais e executores, 
respectivamente. 

10. Executar e controlar as atividades relativas aos serviços de recepção e expedição de 
documentos e encomendas, no Edifício Waldir Pires; 

11. Executar e controlar as atividades relativas ao transporte do mobiliário de empregado 
lotado no Rio de Janeiro em transferência para outras unidades da Empresa; 

12. Executar e controlar o serviço de transporte de pessoal a serviço e de pequenos 
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volumes. 

13. Orientar e fiscalizar, em âmbito nacional, a gestão dos serviços de transporte de 
encomendas postais e modal aéreo. 
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3.2.2.1.3 SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL COSME VELHO - 
SVIC 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Predial  DIGP 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar, no âmbito do edifício José Neves (Rio de Janeiro), as atividades 
operacionais inerentes aos serviços de gestão predial relativos à: infraestrutura de 
eventos, Núcleo de Apoio Administrativo, segurança física e patrimonial, recepção e 
expedição de documentos, conservação e limpeza, dedetização, remoção de 
entulho, copeiragem, recepção, jardinagem, mensageria, movimentação de carga, 
coffee break, serviços de transporte de pessoal e pequenos volumes, transporte de 
mobiliário, recepção e expedição de documentos/encomendas postais.. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar e controlar as atividades relativas aos serviços de limpeza e conservação, 
remoção de entulho, dedetização, transporte de pessoal a serviço e de pequenos 
volumes, infraestrutura de eventos, copeiragem, recepção, operação da mesa 
telefônica, jardinagem, mensageria, movimentação de carga e coffee break; 

2. Controlar e coordenar a renovação dos contratos de prestação de serviços inerentes 
aos serviços de gestão predial; 

3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, verificando a conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade com o contratado; 

4. Promover a execução da coleta seletiva de lixo; 

5. Manter atividade de treinamento interno e orientação dos prestadores de serviços 
visando a redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de 
produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

6. Administrar os kits de projeção (projetor e tela portátil) para uso externo ou interno; 

7. Administrar os recursos e o agendamento para utilização das salas de reunião com 
equipamento de projeção; 

8. Receber, tratar e distribuir aos gestores dos serviços gerais as solicitações dos 
usuários, de acordo com o modelo de gestão predial adotado; 

9. Acompanhar, permanentemente, o status de execução dos serviços inerentes ao 
modelo de gestão predial, demandados aos gestores, fiscais e executores, 
respectivamente; 

10. Executar e controlar as atividades relativas aos serviços de controle de acesso de 
pessoas, segurança física e patrimonial, e circuito fechado de TV; 

11. Fazer cumprir o Plano de Segurança Física e Patrimonial nas instalações da 
Empresa no Rio de Janeiro; 

12. Controlar e manter sob segurança as áreas de risco onde estão fisicamente 
localizados os equipamentos voltados para a geração de energia e proteção do 
centro de processamento Rio de Janeiro; 
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13. Executar atividades relacionadas à organização e disponibilização do Fundo 
Rotativo Caixa Pequeno para atendimento ao prédio Cosme Velho; 

14. Executar, acompanhar e avaliar as atividades dos Núcleos de Apoio Administrativo, 
no âmbito do edifício José Neves, de forma a assegurar a perfeita execução dos 
serviços em conformidade com o padrão de atendimento; 

15. Executar e controlar o serviço de transporte de pessoal a serviço e de pequenos 
volumes. 
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3.2.2.2 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DGSA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços 

Administrativos  
DEAS 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Documental SGED 

 Serviço de Gestão de Serviços Corporativos SVCP 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e orientar os serviços relativos ao agenciamento de viagens, telefonia fixa 
e móvel, Núcleo de Apoio Administrativo, infraestrutura de eventos com abrangência 
nacional, gestão documental, autuação de processos e gestão do protocolo. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Identificar oportunidades de redução de custos e desenvolver novas soluções para a 
padronização e a melhoria da gestão dos serviços administrativos; 

2. Gerenciar a prestação de serviços de agenciamento de viagens e prestar orientação 
aos gestores administrativos de todas as instalações da Dataprev; 

3. Avaliar as atividades de serviços administrativos por meio de indicadores e metas de 
operação e desempenho; 

4. Realizar a gestão das despesas com telefonia fixa e móvel; 

5. Coordenar a gestão do acervo documental da Empresa; 

6. Propor, ao Arquivo Nacional, adequações ao Código de Classificação de Documentos 
de Arquivos e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos à 
atividade-meio e fim; 

7. Planejar e coordenar as atividades relacionadas à recepção, conferência, registro, 
classificação e arquivamento dos documentos arquivísticos na Empresa; 

8. Planejar e coordenar as atividades de tratamento técnico e de preservação dos 
documentos transferidos e/ou recolhidos ao Arquivo Central; 

9. Planejar e orientar, após o cumprimento dos prazos de guarda, a eliminação dos 
documentos destituídos de valor; 

10. Assessorar a Comissão de Análise e Avaliação de Documentos – CAAD no processo 
de análise e avaliação dos documentos para o estabelecimento dos prazos de guarda 
e destinação da documentação. 

11. Coordenar a abertura, a formação e o encerramento de processos e gerir o SIPPS 
(Sistema de Protocolo da Previdência Social) no âmbito da Empresa; 

12. Planejar e coordenar, em âmbito Nacional, o serviço de infraestrutura de eventos; 

13. Acompanhar e avaliar as atividades dos Núcleos de Apoio Administrativo, no âmbito 
da Empresa, de forma a assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade 
com o padrão de atendimento; 

14. Coordenar as atividades relativas aos serviços de recepção e expedição de 
documentos e encomendas, no Edifício Waldir Pires; 

15. Orientar e fiscalizar, em âmbito nacional, a gestão do transporte de serviços de 
encomendas. 
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3.2.2.2.1 SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL - SGED 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão de Serviços Administrativos  DGSA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades referentes à gestão documental na Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar a gestão do acervo documental da Empresa; 

2. Propor adequações ao Código de Classificação de Documentos de Arquivos e da 
Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos à atividade-meio; 

3. Executar as atividades relacionadas à recepção, conferência, registro, classificação 
e arquivamento dos documentos arquivísticos na Empresa; 

4. Executar as atividades de tratamento técnico e de preservação dos documentos 
transferidos e/ou recolhidos ao Arquivo Central; 

5. Planejar e orientar, após o cumprimento dos prazos de guarda, a eliminação dos 
documentos destituídos de valor; 

6. Auxiliar a Comissão de Análise e Avaliação de Documentos – CAAD no processo de 
análise e avaliação dos documentos para o estabelecimento dos prazos de guarda e 
destinação da documentação; 

7. Gerir o SIPPS (Sistema de Protocolo da Previdência Social) no âmbito da Empresa;  
8. Executar a abertura, a formação e o encerramento de processo administrativo no Rio 

de Janeiro;  

9. Executar os trâmites e o controle dos processos recebidos e expedidos referentes às 
unidades organizacionais localizadas no Rio de Janeiro; 

10. Prestar informações sobre o cadastramento, a tramitação e a localização dos 
processos administrativos; 

11. Orientar os gestores administrativos de todas as instalações da Dataprev quanto a 
formação de processos administrativos; 

12. Executar e controlar as atividades relativas aos serviços de recepção e expedição de 
documentos e encomendas, no Edifício Waldir Pires; 

13. Acompanhar, em âmbito nacional, a gestão do transporte de serviços de 
encomendas. 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

95 

3.2.2.2.2 SERVIÇO DE GESTÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS - SVCP 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão de Serviços Administrativos  DGSA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades operacionais inerentes aos serviços de gestão de 
viagens, de telefonia fixa e móvel, Núcleo de Apoio Administrativo e prestar 
orientação aos gestores administrativos de todas as instalações da Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar e controlar as atividades relativas aos serviços de viagens; 

2. Orientar os gestores administrativos de todas as instalações da Dataprev, quanto à 
utilização dos serviços de agenciamento de viagens; 

3. Elaborar e avaliar relatórios de despesas e indicadores de desempenho da atividade 
de viagens; 

4. Executar e controlar as atividades relativas às despesas com telefonia fixa e móvel; 

5. Controlar o cumprimento e a renovação dos contratos de prestação de serviços de 
viagens, telefonia fixa e móvel; 

6. Executar o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, verificando 
a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, 
de forma a assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade com o 
contratado; 

7. Controlar, em âmbito Nacional, o serviço de infraestrutura de eventos; 

8. Executar, acompanhar e avaliar as atividades dos Núcleos de Apoio Administrativo, 
no âmbito do edifício Waldir Pires, de forma a assegurar a perfeita execução dos 
serviços em conformidade com o padrão de atendimento. 
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3.2.2.3 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO - DADP 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços 

Administrativos  
DEAS 

Órgãos Subordinados Não há  

  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, coordenar e fiscalizar a gestão dos serviços relativos ao controle dos bens 
patrimoniais da Empresa, seguro de riscos nomeados, movimentação interna de 
mobiliário, assim como a gestão do estoque, recebimento, controle, inspeção de 
qualidade, guarda e distribuição dos materiais adquiridos no Rio de Janeiro, 
orientando os demais órgãos, em âmbito nacional. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar padrões para execução das atividades inerentes à administração de 
materiais e patrimônio na Empresa; 

2. Supervisionar os bens patrimoniais da Empresa, bem como controlar seu cadastro,     
promovendo a inclusão ou exclusão conforme a aquisição ou alienação; 

3. Receber, guardar e redistribuir os bens patrimoniais de acordo com as necessidades, 
bem como avaliar periodicamente suas condições de uso; 

4. Apoiar a gestão dos materiais estocáveis, atuando para o planejamento e controle 
dos níveis de estoque; 

5. Orientar os órgãos da Empresa quanto aos procedimentos para solicitação de 
materiais estocáveis, por intermédio do sistema Protheus; 

6. Controlar a operação do sistema de controle de materiais estocáveis; 

7. Zelar para que o atendimento de materiais estocáveis seja feito no menor prazo e nas 
condições solicitadas pelos requisitantes, mantendo-os informados sobre o 
processamento de seus pedidos; 

8. Avaliar as atividades de gestão patrimonial e administração de materiais por meio de 
indicadores e metas de operação e desempenho; 

9. Coordenar as atividades das unidades responsáveis pelo recebimento de materiais, 
(UCR) no Rio de Janeiro, e definir as diretrizes e procedimentos para o funcionamento 
das mesmas em âmbito nacional; 

10. Coordenar Comissões de Recebimento de Bens, no Rio de Janeiro, atuando no 
tombamento de bens e liberação das Notas Fiscais para pagamento. 
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3.2.2.4 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS - DPOE 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços 

Administrativos  
DEAS 

Órgãos Subordinados Serviço de Projetos, Obras e Serviços de 
Engenharia 

SOSE 

  

 
OBJETIVOS 

• Propiciar a criação de ambientes de trabalho e instalações prediais modernas, 
observando prioritariamente os requisitos de produtividade, acessibilidade, 
ergonomia e segurança, em conformidade com as melhoras práticas de 
sustentabilidade 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a elaboração e fiscalização de projetos de arquitetura/engenharia e 
obras, em todas as instalações da Empresa; 

2. Gerenciar a ocupação e reordenação dos espaços da Empresa, visando a 
distribuição homogênea de espaços, o fluxo produtivo e a operacionalidade das 
atividades da Empresa; 

3. Coordenar os processos de aprovação de projetos perante órgãos municipais, 
estaduais e federais competentes (urbanismo, parques e jardins, patrimônio 
histórico, corpo de bombeiros e etc.), visando a legalização dos imóveis da 
Empresa;  

4. Coordenar o processo de análise permanente das instalações físicas da Empresa, 
visando identificar e priorizar a necessidade de obras e serviços de engenharia; 

5. Assessorar tecnicamente os setores da Empresa quanto a projetos, obras e 
serviços de engenharia e programar a implantação desses serviços;  

6. Avaliar os imóveis de interesse da Empresa sob o ponto de vista técnico e 
operacional; 

7. Promover ações de segurança, sustentabilidade e acessibilidade em todos os 
imóveis da Empresa. 
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3.2.2.4.1 SERVIÇO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SOSE 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Projetos e Obras  DPOE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Projetar e implementar ambientes de trabalho e instalações prediais modernas, em 
conformidade com os requisitos de produtividade, acessibilidade, ergonomia, 
segurança e sustentabilidade.  
 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar e fiscalizar projetos de arquitetura/engenharia, em todos os imóveis da 
Empresa. 

2. Fiscalizar as obras e serviços de engenharia, tais como reformas, modernizações e 
adequações em todos os imóveis da Empresa; 

3. Estabelecer parâmetros de projeto para permitir o alcance aos padrões técnicos de 
modernidade planejados, a segurança, a padronização de ambientes e a 
operacionalidade das atividades da Empresa; 

4. Desenvolver estudos, projetos e coordenar as mudanças de layout; 

5. Manter atualizado o cadastro dos imóveis ocupados pela Empresa; 

6. Realizar vistoria técnica nos imóveis ocupados ou de interesse da Empresa para 
ocupação futura, objetivando a identificação de projetos, obras e/ou serviços de 
engenharia necessários para a adequação, modernização e manutenção das 
instalações; 

7. Elaborar material técnico para a realização de licitações (estudos técnicos, 
especificações técnicas, planilhas orçamentárias, projetos/desenhos e 
cronogramas), visando a contratação de projetos, obras e/ou serviços de 
engenharia 

8. Prestar o suporte técnico necessário durante as licitações, tal como a emissão de 
pareceres e análises de propostas técnicas; 

9. Acompanhar a aprovação de projetos perante os órgãos municipais, estaduais e 
federais competentes (urbanismo, parques e jardins, patrimônio histórico, corpo de 
bombeiros e etc.), visando a legalização dos imóveis da Empresa; 

10. Realizar a análise permanente das instalações físicas da Empresa, visando 
identificar a necessidade de obras e serviços de engenharia; 

11. Adequar os imóveis às normas técnicas de segurança, sustentabilidade e 
acessibilidade. 

 
  



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

99 

3.2.2.5 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA - DMEE 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços 

Administrativos  
DEAS 

Órgãos Subordinados Serviço de Manutenção de Instalações Prediais e 
Eficiência Energética 

SVME 

  

 
OBJETIVOS 

• Garantir a disponibilidade e perfeito funcionamento dos ambientes de trabalho e 
instalações prediais, com a adoção das melhores práticas de sustentabilidade, 
redução de custos e falhas, aumento da vida útil de seus sistemas e equipamentos 
(exceto em ambientes sala-cofre, sala segura e infraestrutura de Data Centers). 

• Instituir e incentivar a implementação do uso racional da energia através da sua 
gestão e da Eficiência Energética. 

 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Garantir o atendimento à legislação pertinente aos objetivos da divisão; 
2. Implantar a filosofia de manutenção a ser aplicada na Dataprev; 
3. Gerenciar a operação e condução das instalações de infraestrutura 

(subestação/instalações elétricas, geração de emergência, no-break, central de ar-
condicionado, elevador, água potável, águas servidas, detecção, alarme e combate 
de incêndio, qualidade do ar ambiente, entre outros); 

4. Coordenar a elaboração do material técnico (disposições gerais, especificações 
técnicas, planilhas, condições de participação, projetos/desenhos, cronogramas, 
orçamentos), visando a contratação de projetos, obras e serviços de engenharia civil 
(instalações prediais), mecânica (ar-condicionado e elevadores), elétrica (instalações 
elétricas) e instalações especiais (detecção, alarme e combate a incêndio); 

5. Garantir o apoio técnico na gestão de contratos de manutenção predial, especificar e 
orientar a execução das atividades de manutenção preventiva, corretiva e preditiva 
no âmbito da Empresa; 

6. Garantir a análise das propostas de aquisição de materiais, serviços e contratos de 
manutenção, quanto à viabilidade técnica, emitindo pareceres necessários; 

7. Analisar o consumo de energia elétrica, água e esgoto de todos os imóveis da 
Empresa, garantindo o uso adequado deste recurso; 

8. Manter atualizadas as especificações técnicas dos sistemas prediais, sistemas 
elétricos e mecânicos, em conformidade com as melhores práticas de mercado, 
normas técnicas e necessidades operacionais da Empresa. 

9. Garantir a cobertura necessária referente aos contratos de manutenção predial 
(Análise da  Qualidade da Água, Análise da Qualidade do Ar, Limpeza e Assepsia dos 
Dutos de Climatização, Limpeza e Higienização dos Reservatórios de Água, 
Manutenção de aparelhos de ar condicionado, Manutenção do Elevador, Manutenção 
do Gerador,  Manutenção do No Break, Manutenção do Sistema de Detecção e 
Alarme de Incêndio,  Manutenção em para-raios, Manutenção Predial, Tratamento 
Químico da Água de Refrigeração). 

10. Buscar ações de Eficiência Energética que visem a sustentabilidade dos recursos 
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naturais, diversificar as fontes de energia, priorizando as renováveis e não poluentes, 
e otimizar o consumo. 

 
  



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

101 

3.2.2.5.1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA - SVME 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Manutenção de Instalações Prediais e 

Eficiência Energética  
DMEE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir e executar serviços de manutenção predial das instalações do edifício 
Waldir Pires/RJ e do Cosme Velho, especificar e orientar a execução das 
atividades de manutenção no âmbito nacional, exceto em ambientes sala-cofre, 
sala segura e infraestrutura de Data Centers. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar a operação e condução das instalações de infraestrutura 
(subestação/instalações elétricas, geração de emergência, no-break, central de ar-
condicionado, elevador, água potável, águas servidas, detecção, alarme e combate 
de incêndio, entre outros); 

2. Elaborar e disponibilizar material técnico (disposições gerais, especificações 
técnicas, planilhas, condições de participação, projetos/desenhos, cronogramas, 
orçamentos), visando a contratação de serviços de manutenção nas áreas civil 
(instalações prediais), mecânica (ar-condicionado e elevadores), elétrica (instalações 
elétricas) e instalações especiais (detecção, alarme e combate a incêndio); 

3. Prestar apoio técnico na gestão de contratos de manutenção predial, especificar e 
orientar a execução das atividades de manutenção preventiva, corretiva e preditiva 
no âmbito da Empresa; 

4. Analisar as propostas de aquisição de materiais, serviços e contratos de manutenção, 
quanto à viabilidade técnica, emitindo pareceres necessários; 

5. Controlar o consumo de energia elétrica, água e esgoto de todos os imóveis da 
Empresa, garantindo o uso adequado deste recurso; 

6. Manter atualizadas as especificações técnicas dos sistemas prediais, sistemas 
elétricos e mecânicos, em conformidade com as melhores práticas de mercado, 
normas técnicas e necessidades operacionais da Empresa; 

7. Garantir a cobertura necessária referente aos contratos de manutenção predial 
(Análise da  Qualidade da Água, Análise da Qualidade do Ar, Limpeza e Assepsia dos 
Dutos de Climatização, Limpeza e Higienização dos Reservatórios de Água, 
Manutenção de aparelhos de ar condicionado, Manutenção do Elevador, Manutenção 
do Gerador,  Manutenção do No Break, Manutenção do Sistema de Detecção e 
Alarme de Incêndio,  Manutenção em para-raios, Manutenção Predial, Tratamento 
Químico da Água de Refrigeração). 

8. Implantar técnicas de eficiência energética com prospecção de novas fontes de 

fornecimento de energia. 
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3.2.3 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DEGD 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Serviços Logísticos SUSL 

Órgãos Subordinados Divisão de Gestão Administrativa DCEA 

 Divisão de Gestão Administrativa DDFA 

 Divisão de Gestão Administrativa DMGA 

 Divisão de Gestão Administrativa DPAA 

 Divisão de Gestão Administrativa DPBA 

 Divisão de Gestão Administrativa DPEA 

 Divisão de Gestão Administrativa DRNA 

 Divisão de Gestão Administrativa DRSA 

 Divisão de Gestão Administrativa DSCA 

 Divisão de Gestão Administrativa DSPA 

 Serviço de Gestão de TIC para Uso Interno SVTI 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar as atividades relacionadas a logística e movimentação financeira, 
desenvolvidas na Dataprev, fora do Rio de Janeiro. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Articular as equipes, em nível nacional, para uma atuação integrada no apoio 
administrativo às demais áreas da Empresa, seguindo de forma única os padrões e 
diretrizes definidos pela Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos em suas áreas 
de atuação; 

2. Integrar e otimizar a distribuição dos processos de trabalho, de forma independente 
do local de origem da demanda; 

3. Integrar as áreas de gestão administrativa ao processo produtivo da Empresa; 
4. Acompanhar de forma sistemática o cumprimento das normas estabelecidas; 
5. Coordenar a prestação de serviço com qualidade e celeridade para as divisões de 

atendimento, unidades de desenvolvimento, centros de processamento e demais 
áreas da Empresa localizadas nas instalações da Dataprev, fora do Rio de Janeiro; 

6. Coordenar as atividades de gestão das soluções de TIC interna relacionadas aos 
processos logísticos. 
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3.2.3.1 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DCEA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa – Logística e 
Finanças 

SCEL 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a execução dos processos relativos à logística e movimentação financeira 
dos seus órgãos subordinados, de acordo com as normas vigentes e em consonância 
com as diretrizes do departamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de apoio logístico; 
2. Coordenar o controle sobre as atividades de movimentação financeira; 
3. Promover o processo de modernização administrativa e de racionalização de 

métodos e procedimentos, de acordo com as orientações do departamento; 
4. Executar, controlar, coordenar as ações relativas à gestão predial, gestão patrimonial, 

gestão de contratos, segurança física, logística suprimentos e comunicação social; 
5. Acompanhar e coordenar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.1.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - SCEL 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DCEA 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa SCEL 
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades relativas a logística e movimentação financeira de 
forma a colocar à disposição os itens de materiais e serviços em tempo hábil. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 
3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico patrimonial; 
4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 
5. Administrar suprimentos e armazém; 
6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando 

documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
12. Executar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.2 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DDFA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa – Logística e 
Finanças 

SDFL 

 Serviço de Gestão Administrativa – Compras SDFM 
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a execução dos processos relativos à logística, movimentação financeira 
e compras dos seus órgãos subordinados, de acordo com as normas vigentes e em 
consonância com as diretrizes do departamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de apoio logístico; 
2. Coordenar o controle sobre as atividades de movimentação financeira; 
3. Promover o processo de modernização administrativa e de racionalização de 

métodos e procedimentos, de acordo com as orientações do departamento; 
4. Executar, controlar, coordenar as ações relativas à gestão predial, gestão patrimonial, 

gestão de contratos, segurança física, logística suprimentos e comunicação social; 

5. Acompanhar e coordenar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.2.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - SDFL 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DDFA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades relativas a logística e movimentação financeira de 
forma a colocar à disposição os itens de materiais e serviços em tempo hábil. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 
3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico patrimonial; 
4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 
5. Administrar contratos; 
6. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando 

documentos; 
7. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo. 
8. Administrar suprimentos e almoxarifado; 
9. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
10. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 

 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

107 

3.2.3.2.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – COMPRAS - SDFM 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DDFA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades relativas a suprimentos de forma a colocar à 
disposição os itens de materiais e serviços necessários ao desempenho das 
atividades executadas no Distrito Federal. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar os processos de compras; 
2. Manter o cadastro dos contratos atualizados; 
3. Realizar os processos de aquisições/contratações/revisões/negociações/licitações, 

conforme estabelecido pela lei de licitações, Normas e Regulamentos vigentes; 
4. Executar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.3 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DMGA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa SMGA 

 Serviço de Gestão Administrativa SESA 

 Serviço de Gestão Administrativa SMTA 

 Serviço de Gestão Administrativa SMSA 
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a execução dos processos relativos à logística e movimentação financeira 
dos seus órgãos subordinados, de acordo com as normas vigentes e em consonância 
com as diretrizes do departamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de apoio logístico; 
2. Coordenar o controle sobre as atividades de movimentação financeira; 
3. Promover o processo de modernização administrativa e de racionalização de 

métodos e procedimentos, de acordo com as orientações do departamento. 
4. Executar, controlar, coordenar as ações relativas à gestão predial, gestão patrimonial, 

gestão de contratos, segurança física, logística suprimentos e comunicação social; 
5. Acompanhar e coordenar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.3.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMGA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DMGA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades relativas a logística e movimentação financeira de 
forma a colocar à disposição os itens de materiais e serviços em tempo hábil. 

 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 
2. Administrar os serviços gerais; 
3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico patrimonial; 
4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 
5. Administrar suprimentos e armazém; 
6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando 

documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.3.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DMGA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 
6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Acompanhar e executar a gestão dos resultados dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.3.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMTA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DMGA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.3.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMSA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DMGA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 
6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.4 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DPAA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa SPAA 

 Serviço de Gestão Administrativa SAMA 

 Serviço de Gestão Administrativa SGOA 
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a execução dos processos relativos à logística e movimentação financeira 
dos seus órgãos subordinados, de acordo com as normas vigentes e em consonância 
com as diretrizes do departamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de apoio logístico; 

2. Coordenar o controle sobre as atividades de movimentação financeira; 
3. Promover o processo de modernização administrativa e de racionalização de 

métodos e procedimentos, de acordo com as orientações do departamento; 
4. Executar, controlar, coordenar as ações relativas à gestão predial, gestão patrimonial, 

gestão de contratos, segurança física, logística e suprimentos; 
5. Acompanhar e coordenar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.4.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SPAA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DPAA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

Executar e controlar as atividades relativas a logística e movimentação financeira de 
forma a colocar à disposição os itens de materiais e serviços em tempo hábil. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 
2. Administrar os serviços gerais; 
3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico patrimonial; 
4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 
5. Administrar suprimentos e armazém; 
6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando 

documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 

 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

115 

3.2.3.4.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAMA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DPAA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar a atividade dos serviços compartilhado; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.4.3 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGOA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DPAA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar a atividade do serviço compartilhado; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.5 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DPBA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa Logística e 
Finanças 

SPBL 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a execução dos processos relativos à logística e movimentação financeira 
dos seus órgãos subordinados, de acordo com as normas vigentes e em consonância 
com as diretrizes do departamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de apoio logístico; 
2. Coordenar o controle sobre as atividades de movimentação financeira; 
3. Promover o processo de modernização administrativa e de racionalização de 

métodos e procedimentos, de acordo com as orientações do departamento; 
4. Executar, controlar, coordenar as ações relativas à gestão predial, gestão patrimonial, 

gestão de contratos, segurança física, logística e suprimentos, responsabilidade 
socioambiental, treinamento e comunicação social; 

5. Acompanhar e coordenar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.5.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - SPBL 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DPBA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades relativas a logística e movimentação financeira de 
forma a colocar à disposição os itens de materiais e serviços em tempo hábil. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico patrimonial; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando 

documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.6 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DPEA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa SPEA 

 Serviço de Gestão Administrativa SMAA 

 Serviço de Gestão Administrativa SPIA 

 Serviço de Gestão Administrativa SALA 
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a execução dos processos relativos à logística e movimentação financeira 
dos seus órgãos subordinados, de acordo com as normas vigentes e em consonância 
com as diretrizes do departamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de apoio logístico; 
2. Coordenar o controle sobre as atividades de movimentação financeira; 
3. Promover o processo de modernização administrativa e de racionalização de 

métodos e procedimentos, de acordo com as orientações do departamento; 
4. Executar, controlar, coordenar as ações relativas à gestão predial, gestão patrimonial, 

gestão de contratos, segurança física, logística e suprimentos; 
5. Acompanhar e coordenar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.6.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SPEA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DPEA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades relativas a logística e movimentação financeira de 
forma a colocar à disposição os itens de materiais e serviços em tempo hábil. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 
2. Administrar os serviços gerais; 
3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico patrimonial; 
4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 
5. Administrar suprimentos e armazém; 
6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando 

documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.6.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMAA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DPEA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando 

documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.6.3 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SPIA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DPEA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.6.4 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SALA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DPEA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.7 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DRNA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa – Logística e 
Finanças 

SRNL 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a execução dos processos relativos à logística e movimentação financeira 
dos seus órgãos subordinados, de acordo com as normas vigentes e em consonância 
com as diretrizes do departamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de apoio logístico; 
2. Coordenar o controle sobre as atividades de movimentação financeira; 
3. Promover o processo de modernização administrativa e de racionalização de 

métodos e procedimentos, de acordo com as orientações do departamento; 
4. Executar, controlar, coordenar as ações relativas à gestão predial, gestão patrimonial, 

gestão de contratos, segurança física, logística e suprimentos; 
5. Acompanhar e coordenar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.7.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - SRNL 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DRNA 

Órgãos Subordinados Não há  
  
 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades relativas a logística e movimentação financeira de 
forma a colocar à disposição os itens de materiais e serviços em tempo hábil. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico patrimonial; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.8 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DRSA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa  SRSA 

 Serviço de Gestão Administrativa SBAA 

 Serviço de Gestão Administrativa SPRA 

 Serviço de Gestão Administrativa SSEA 
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a execução dos processos relativos à logística e movimentação financeira 
dos seus órgãos subordinados, de acordo com as normas vigentes e em consonância 
com as diretrizes do departamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de apoio logístico; 
2. Coordenar o controle sobre as atividades de movimentação financeira; 
3. Promover o processo de modernização administrativa e de racionalização de 

métodos e procedimentos, de acordo com as orientações do departamento; 
4. Executar, controlar, coordenar as ações relativas à gestão predial, gestão patrimonial, 

gestão de contratos, segurança física, logística suprimentos e comunicação social; 
5. Acompanhar e coordenar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.8.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SRSA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DRSA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades relativas a logística e movimentação financeira de 
forma a colocar à disposição os itens de materiais e serviços em tempo hábil. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 
2. Administrar os serviços gerais; 
3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico patrimonial; 
4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 
5. Administrar suprimentos e armazém; 
6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 
12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.8.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SBAA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DRSA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 

12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.8.3 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SPRA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DRSA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 

12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.8.4 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SSEA 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DRSA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar os processos administrativos de acordo com as normas vigentes e sob a 
coordenação da divisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 

12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.9 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DSCA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa – Logística e 
Finanças 

SSCL 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a execução dos processos relativos à logística e movimentação financeira 
dos seus órgãos subordinados, de acordo com as normas vigentes e em consonância 
com as diretrizes do departamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de apoio logístico; 
2. Coordenar o controle sobre as atividades de movimentação financeira; 
3. Promover o processo de modernização administrativa e de racionalização de 

métodos e procedimentos, de acordo com as orientações do departamento; 
4. Executar, controlar, coordenar as ações relativas à gestão predial, gestão patrimonial, 

gestão de contratos, segurança física, logística suprimentos e comunicação social; 

5. Acompanhar e coordenar as atividades dos serviços compartilhados. 
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3.2.3.9.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - SSCL 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa DSCA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades relativas a logística e movimentação financeira de 
forma a colocar à disposição os itens de materiais e serviços em tempo hábil. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico patrimonial; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 

5. Administrar suprimentos e armazém; 

6. Administrar contratos; 
7. Realizar as aquisições/contratações; 
8. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando documentos; 
9. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
10. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

Administrativos; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 

12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.10 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DSPA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa – Logística e 
Finanças 

SSPL 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a execução dos processos relativos à logística e movimentação financeira 
dos seus órgãos subordinados, de acordo com as normas vigentes e em consonância 
com as diretrizes do departamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades de apoio logístico; 
2. Coordenar o controle sobre as atividades de movimentação financeira; 
3. Promover o processo de modernização administrativa e de racionalização de 

métodos e procedimentos, de acordo com as orientações do departamento; 
4. Executar, controlar, coordenar as ações relativas à gestão predial, gestão patrimonial, 

gestão de contratos, segurança física, logística suprimentos e comunicação social; 
5. Acompanhar e coordenar as atividades dos serviços compartilhados; 

6. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.10.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – LOGÍSTICA E FINANÇAS - SSPL 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Divisão de Gestão Administrativa  DSPA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar e controlar as atividades relativas a logística e movimentação financeira de 
forma a colocar à disposição os itens de materiais e serviços em tempo hábil. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a infraestrutura predial; 

2. Administrar os serviços gerais; 

3. Realizar o controle patrimonial e o inventário físico patrimonial; 

4. Coordenar os programas de segurança e contingência; 
5. Administrar contratos; 
6. Executar os serviços de protocolo, cadastrando, recebendo e enviando 

documentos; 
7. Controlar e orientar os serviços do núcleo de apoio administrativo;  
8. Executar e controlar as atividades referentes à autuação de processos 

administrativos; 
9. Administrar suprimentos e almoxarifado; 
10. Realizar os processos de aquisições/contratações, conforme estabelecido pela lei de 

licitações; 
11. Executar as atividades dos serviços compartilhados; 

12. Executar as atividades relacionadas à movimentação financeira. 
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3.2.3.11 SERVIÇO DE GESTÃO DE TIC PARA USO INTERNO - SVTI 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão Administrativa DEGD 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar as atividades de gestão das soluções de TIC interna relacionadas 
aos processos logísticos, centralizando as demandas das diversas áreas no 
âmbito da Superintendência de Serviços Logísticos e atuando junto às áreas 
responsáveis pelo desenvolvimento e implantação das soluções. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Centralizar e gerenciar as demandas de TI interna (SW e HW) concernentes à 
logística, estabelecendo a interface com as áreas responsáveis. 

2. Atuar no planejamento de melhorias da TI interna (SW e HW), com vistas a subsidiar 
e apoiar seu desenvolvimento, homologação e produção. 

3. Apoiar a implantação de sistemas de TI interno e provisionar suas capacitações 
técnicas; 

4. Colaborar com o Departamento de Gestão Administrativa e a Superintendência de 
Logística e Finanças na orientação e aplicabilidade no uso e sustentação de produtos 
ligados à TI interna; 

5. Garantir o cumprimento das diretrizes de gestão de TI interna; 
6. Propor e executar a política de gestão das informações logísticas.  
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4 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E OPERAÇÕES – ORGANOGRAMA 
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4.1 SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE 
TIC - SUAS 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Tecnologia e Operações DIT 

Órgãos Subordinados Coordenação Geral de Serviço, Monitoramento e 
Informação 

CGMI 

 Departamento de Gestão de Serviços de TIC DEGS 

 Departamento de Arquitetura Técnica DEAT 

 Departamento de Planejamento e Serviços de 
Infraestrutura de TIC 

DEPS 

  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, avaliar e controlar as iniciativas de arquitetura técnica, serviços de 
infraestrutura, bem como os processos de desenho e transição de serviços. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as ações de planejamento e entrega de novos serviços de infraestrutura 
ou suas evoluções; 

2. Planejar, avaliar e controlar metas alinhadas com os objetivos estratégicos da 
organização; 

3. Assessorar e informar à Diretoria quanto a questões relativas aos produtos e serviços 
de TIC suportados; 

4. Definir, em conjunto com a Diretoria, a estratégia e controle dos investimentos em 
infraestrutura  de TIC; 

5. Estabelecer os direcionadores arquiteturais e de novos serviços de infraestrutura; 

6. Definir, avaliar e controlar iniciativas que alinham a estratégia de negócios com a 
estratégia de TI; 

7. Monitorar e controlar o desempenho dos processos de desenho e transição de 
serviços. 
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4.1.1 COORDENAÇÃO GERAL DE SERVIÇO, MONITORAMENTO E INFORMAÇÃO - 
CGMI 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Arquitetura e Serviços de 

Infraestrutura de TIC 

SUAS 

Órgãos Subordinados Coordenação de Desempenho e Projetos de TIC CODE 

 Coordenação de Gestão de Recursos de TIC COGR 
  
 
OBJETIVOS 

• Coordenar, no âmbito da Diretoria de Tecnologia e Operações, os processos 
relacionados à aquisição de bens e serviços; aos indicadores estratégicos de TIC; à 
gestão de demandas de TIC; como também, ao atendimento das solicitações de 
auditoria, realizadas pelos órgãos internos e externos. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o atendimento às solicitações de órgãos de auditoria interna e externa; 

2. Assessorar as áreas da Diretoria de Tecnologia e Operações na gestão do Plano de 
Ação; 

3. Elaborar, acompanhar, analisar e divulgar os indicadores de gestão de infraestrutura; 

4. Coordenar o processo de elaboração de propostas técnicas para prestação de 
serviços, visando subsidiar a elaboração de propostas comerciais pela área de gestão 
comercial; 

5. Elaborar o Plano Anual de Aquisições de TIC, gerenciando e operacionalizando o 
processo de aquisição até a efetiva contratação; 
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4.1.1.1 COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO E PROJETOS DE TIC - CODE 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Serviço, Monitoramento e 

Informação 

CGMI 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a gestão de demandas de infraestrutura de TIC e gestão de indicadores 
de TIC. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerir o processo de gestão de demandas de TIC; 

2. Coordenar, planejar e controlar as atividades relacionadas à definição e 
acompanhamento de indicadores de gestão de infraestrutura de TIC, no âmbito da 
Diretoria; 

3. Elaborar e divulgar o caderno de indicadores de gestão de indicadores de gestão de 
infraestrutura de TIC, no âmbito da Diretoria; 

4. Definir, avaliar e divulgar indicadores de gestão que permitam medir o cumprimento 
das metas setoriais da Diretoria; 

5. Coordenar o processo de elaboração de propostas técnicas para prestação de 
serviços, visando subsidiar a elaboração de propostas comerciais pela área de gestão 
comercial; 

6. Elaborar e divulgar relatórios de acompanhamento gerencial da Coordenação. 
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4.1.1.2 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS DE TIC - COGR 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Serviço, Monitoramento e 

Informação 

CGMI 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar atividades de gestão de recursos de TIC necessárias à realização dos 
processos de aquisição de bens e prestação de serviços, gestão contratual, 
orçamentária e investimentos no âmbito da Diretoria. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar o planejamento das aquisições de infraestrutura de TIC, apoiando à 
Coordenação Geral na execução do plano de investimento de TIC; 

2. Elaborar documentação necessária para subsidiar os processos de aquisição de bens 
e prestação de serviços referente às demandas de TIC; 

3. Acompanhar a tramitação dos processos de contratação, junto às áreas da empresa 
até a entrega dos bens ou do início da prestação dos serviços; 

4. Gerir o processo de gestão de custos de ativos de TIC; 

5. Monitorar e controlar a execução do orçamento de investimentos da Diretoria; 

6. Elaborar e divulgar relatórios de acompanhamento gerencial da Coordenação; 

7. Apoiar a gestão técnica dos contratos de prestação de serviços de TIC, sob 
responsabilidade da coordenação geral; 

8. Elaborar e acompanhar os processos de manutenção e prorrogação de produtos e 
serviços referentes às demandas de TIC. 
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4.1.2 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC - DEGS 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Arquitetura e Serviços de 

Infraestrutura de TIC 

SUAS 

Órgãos Subordinados Divisão de Capacidade, Continuidade, ANS e 
Disponibilidade dos Serviços de TIC 

DICS 

 Divisão de Transição de Serviços de TIC DITS 

 Divisão de Planejamento de Implantação de 
Serviços de TIC 

DIPI 

  

 
OBJETIVOS 

• Planejar a entrega de serviços de TIC e gerir sua capacidade, continuidade, 
conhecimento, configuração, disponibilidade, mudança, liberação e níveis de 
serviços, buscando a excelência na gestão e o cumprimento dos níveis de serviço 
acordados com os clientes. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Garantir a entrega e manutenção dos serviços de TIC dentro dos níveis acordados; 

2. Garantir o pleno funcionamento dos processos sob sua governança; 

3. Medir e controlar o desempenho dos processos; 

4. Medir e controlar o desempenho das equipes nos processos; 

5. Garantir o cumprimento dos resultados estratégicos; 

6. Prover informações de gestão para os níveis adequados de governança. 
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4.1.2.1 DIVISÃO DE CAPACIDADE, CONTINUIDADE, ANS E DISPONIBILIDADE DOS 
SERVIÇOS DE TIC - DICS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão de Serviços de TIC DEGS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar a capacidade, continuidade, catálogo de serviços, ANS e disponibilidade 
dos serviços de TIC. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Prover informações sobre a disponibilidade, capacidade, cumprimento de ANS e 
continuidade dos serviços; 

2. Realizar a gestão dos Planos de Capacidade dos serviços mediante os dados 
coletados e análises de tendências; 

3. Monitorar, medir, reportar e revisar a capacidade e desempenho dos serviços e seus 
componentes; 

4. Gerir o desempenho das aplicações, de acordo com os níveis definidos e elaborar 
planos de melhoria em caso de não-conformidades; 

5. Analisar, planejar, medir e melhorar todos os aspectos da disponibilidade dos 
serviços de TI; 

6. Construir planos de melhoria dos serviços de TIC, garantindo o ANS; 

7. Assegurar que os serviços estão sendo entregues dentro dos níveis de serviço 
acordados; 

8. Fornecer suporte para o processo de gerenciamento de continuidade do negócio, 
assegurando que as instalações técnicas de TI e os serviços possam ser recuperados 
dentro do tempo requerido e acordado com o negócio; 

9. Realizar a gestão da base de conhecimento relacionada aos serviços de TIC, 
garantindo que as informações estejam disponíveis para as pessoas corretas, no 
tempo correto, visando melhorar a produtividade e qualidade das tomadas de 
decisões relativas à gestão e operação dos serviços de TIC; 

10. Garantir que os controles e informações necessárias estão implementados para 
gerenciar os processos de forma reativa, proativa e preditiva. 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

143 

4.1.2.2 DIVISÃO DE TRANSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC - DITS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão de Serviços de TIC DEGS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir a transição de serviços acompanhando e avaliando os riscos e os artefatos 
envolvidos durante seu ciclo de transição, observando todas as interfaces previstas 
com as áreas envolvidas, assim como, realizar a gestão do Banco de Dados de 
Gerência de Configuração (BDGC) garantindo a manutenção das informações dos 
itens de configuração dos serviços. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o gerenciamento de mudanças na infraestrutura de TI, ou quaisquer 
intervenções sistêmicas (código e/ou objetos de banco de dados) que impactem nos 
produtos e serviços de TIC; 

2. Coordenar o processo de gestão de liberação dos produtos e serviços de TIC; 

3. Gerar indicadores, controles e relatórios que permitam o acompanhamento das metas 
estabelecidas para os processos de gerenciamento de, mudança, configuração e 
liberação; 

4. Coordenar o gerenciamento de configuração dos produtos e serviços de TIC, 
garantindo a atualização e fidelidade da base de dados de configuração dos serviços 
de TIC. 
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4.1.2.3 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC - DIPI 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão de Serviços de TIC DEGS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar os projetos de implantação de serviços e soluções de TIC. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar os projetos de implantação de serviços e soluções de TIC em todas as 
suas fases; 

2. Coordenar as atividades entre as áreas para garantir a entrega dos projetos no 
escopo, custo e prazo acordados; 

3. Prover informações dos projetos aos interessados; 

4. Implementar controles e indicadores necessários para o gerenciamento dos projetos; 

5. Orientar as partes interessadas sobre o processo de implantação. 
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4.1.3 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA TÉCNICA - DEAT 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Arquitetura e Serviços de 

Infraestrutura de TIC 

SUAS 

Órgãos Subordinados Divisão de Arquitetura de Negócio e Informação DIAG 

 Divisão de Arquitetura Tecnológica DIAT 

 Divisão de Arquitetura de Software DIAS 
  

 
OBJETIVOS 

• Definir, elaborar e gerir a arquitetura de negócio, informação, aplicação e tecnologia 
para todos os serviços de TI vinculados ao negócio da empresa, garantindo a 
excelência das soluções arquiteturais e o alinhamento da TI ao negócio. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar as demandas de arquitetura técnica; 

2. Alinhar a estratégia e arquitetura do negócio com a arquitetura de software e de 
tecnologia.; 

3. Definir, elaborar e gerir a arquitetura de negócio, informação, aplicação e tecnologia 
para todos os serviços de TI. 
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4.1.3.1 DIVISÃO DE ARQUITETURA DE NEGÓCIO E INFORMAÇÃO - DIAG 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Arquitetura Técnica DEAT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Manter e gerenciar a arquitetura de negócio e informação das aplicações e soluções 
desenvolvidas pela Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Alinhar a estratégia e arquitetura do negócio com a arquitetura de software e de 
tecnologia; 

2. Garantir o cumprimento dos resultados estratégicos de negócio; 

3. Apoiar a elicitação dos requisitos funcionais e não funcionais; 

4. Elaborar a arquitetura de solução técnica. 
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4.1.3.2 DIVISÃO DE ARQUITETURA TECNOLÓGICA - DIAT 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Arquitetura Técnica DEAT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Manter e gerenciar as arquiteturas de tecnologia e padrões de ambientes utilizados 
nas soluções desenvolvidas pela Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar e gerir a arquitetura de tecnologia para todos os serviços de TI, com base 
nos requisitos funcionais e não funcionais; 

2. Construir e manter os blueprints e templates de ambientes; 

3. Elaborar e gerir políticas de uso das tecnologias disponíveis; 

4. Gerir portfólio de ambientes; 

5. Construir arquitetura de serviços observando requisitos de monitoração, proteção de 
dados, capacidade e desempenho das tecnologias gerenciadas; 

6. Gerir o processo de integração e entrega contínua; 

7. Elaborar projeto de infraestrutura de TI; 

8. Apoiar a implantação de produtos de tecnologia. 
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4.1.3.3 DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE - DIAS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Arquitetura Técnica DEAT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Manter e gerenciar as arquiteturas e padrões de software desenvolvidos pela 
Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar e gerir a arquitetura de aplicação para todos os serviços de TI, com base 
nos requisitos funcionais e não funcionais; 

2. Construir arquitetura de implementação dos serviços baseados em SOA; 

3. Construir, manter e gerenciar a evolução dos frameworks de aplicações utilizados 
pelas unidades de desenvolvimento da empresa; 

4. Manter as arquiteturas de aplicações de referência; 

5. Construir as políticas e padrões de desenho arquitetural de aplicações; 

6. Gerir e implementar os componentes de software para reuso; 

7. Construir arquitetura de monitoração, capacidade e desempenho das aplicações; 

8. Apoiar equipe de desenvolvimento na utilização dos componentes de infraestrutura 
das aplicações; 

9. Apoiar a elaboração do plano de teste de desempenho; 

10. Promover práticas do desenvolvimento orientado à melhoria do desempenho; 

11. Acompanhar e analisar a execução de testes de desempenho. 
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4.1.4 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE 
TIC - DEPS 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Arquitetura e Serviços de 

Infraestrutura de TIC 

SUAS 

Órgãos Subordinados Divisão de Planejamento de Infraestrutura de TIC DIPL 

 Divisão de Tecnologia e Serviços de Infraestrutura 
de TIC 

DITF 

 Divisão de Conformidade e Informação dos 
Serviços de Infraestrutura de TIC 

DICI 

  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, definir e gerir os serviços de infraestrutura de TIC, incluindo os ciclos de 
vida tecnológico e os ativos de hardware e software. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Prospectar e gerir os serviços de infraestrutura de TIC, padrões, ferramentas e 
técnicas necessárias ao seu projeto e manutenção; 

2. Direcionar o mapeamento e o controle de ativos de hardware e software, incluindo 
seu licenciamento para prover serviços de infraestrutura de TIC alinhado à estratégia 
de negócio; 

3. Definir os requisitos e padrões de infraestrutura de TI; 

4. Avaliar o impacto da adoção de novas tecnologias associadas aos projetos de 
infraestrutura; 

5. Coordenar a instrumentação técnica de processos de contratação para 
implementação da infraestrutura de TI em ambientes produtivos; 

6. Avaliar a aplicação de melhorias e correções na infraestrutura de hardware e 
software, buscando conformidade com as diretrizes vigentes; 

7. Estabelecer e manter um modelo integrado de informações dos serviços de 
infraestrutura de TIC; 

8. Definir metas e elaborar indicadores de gestão relativos ao departamento. 
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4.1.4.1 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TIC - DIPL 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Planejamento e Serviços de 

Infraestrutura de TIC 

DEPS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, prospectar e adquirir soluções de infraestrutura de TIC, elaborando os 
estudos e especificações técnicas detalhadas para subsidiar os processos de 
contratação com objetivo de automatizar e reduzir custos de desenvolvimento, 
projeto, manutenção e operação de sistemas. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Prospectar produtos e soluções tocantes à infraestrutura de TI; 

2. Mapear e solicitar o controle de hardware e software, para garantir a prospecção 
adequada, com o objetivo de preservar melhor investimento das necessidades de 
infraestrutura de TIC; 

3. Gerir o ciclo de vida dos padrões tecnológicos utilizados nos ambientes produtivos e 
de desenvolvimento; 

4. Elaborar especificação de projeto para subsidiar os processos de contratação de 
hardware, software e serviço a serem implementados nos ambientes produtivos e de 
desenvolvimento; 

5. Coordenar a elaboração de especificações técnicas para subsidiar os processos de 
contratação de hardware e software a serem implementados nos ambientes 
produtivos e de desenvolvimento; 

6. Coordenar o processo de montagem dos serviços de infra de TIC junto às demais 
áreas do Departamento; 

7. Elaborar e acompanhar o planejamento das soluções de infraestrutura de TIC; 

8. Analisar os modelos de negócio de infra de TIC junto aos fornecedores; 

9. Realizar prova de conceito (POC) para conhecimento de novos produtos e elaborar 
nota ou parecer técnico; 

10. Garantir que os recursos de infraestrutura de TIC estejam cobertos por contratos que 
contemplem as devidas atualizações de versões e as atividades de manutenção 
necessárias; 

11. Elaborar o planejamento da infraestrutura de TIC, alinhado às demandas dos 
futuros projetos e dos apontes de planejamento de capacidade. 
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4.1.4.2 DIVISÃO DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC - DITF 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Planejamento e Serviços de 

Infraestrutura de TIC 

DEPS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Manter e gerir serviços de infraestrutura de TIC, avaliando e homologando padrões 
de tecnologias e ferramentas para a infraestrutura de TI e produtos. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Avaliar e homologar componentes corporativos de sistemas; 

2. Auxiliar os projetos de desenvolvimento e infraestrutura na utilização dos padrões; 

3. Coordenar a definição de padrões de produtos, serviços e infraestrutura de TI; 

4. Planejar a homologação de produtos ou tecnologias adquiridas ou em processo de 
aquisição; 

5. Realizar prova de conceito (POC) de produtos para os ambientes produtivos e 
elaborar nota ou parecer técnico; 

6. Gerir o portfólio de soluções e serviços de infraestrutura; 

7. Elaborar o projeto tecnológico para as soluções baseados nos requisitos funcionais e 
não funcionais da solução; 

8. Implementar roadmap tecnológico nos serviços de infraestrutura de TIC; 

9. Produzir conhecimento das tecnologias para sua adoção; 

10. Manter base de conhecimento relativa a padrões de tecnologia; 

11. Identificar quais as adequadas versões dos recursos de infraestrutura no ambiente 
de TIC da Dataprev, considerando as funcionalidades necessárias ao parque 
tecnológico e o ciclo de vida dos recursos.; 

12. Promover estudos de racionalização dos recursos de infraestrutura de TIC, mantendo 
o parque tecnológica da Dataprev adequado às necessidades de desempenho; 

13. Mapear e controlar os ativos de software e hardware, incluindo seu licenciamento, 
garantindo o uso racional dos recursos de infraestrutura de TIC. 
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4.1.4.3 DIVISÃO DE CONFORMIDADE E INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
INFRAESTRUTURA DE TIC - DICI 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Planejamento e Serviços de 

Infraestrutura de TIC 

DEPS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Garantir aos serviços de infraestrutura de TIC, a conformidade com os padrões 
estabelecidos, gerindo o ciclo de vida da informação. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Apoiar estudos e prospecções de soluções para evolução da infraestrutura de TIC, 
subsidiando a elaboração e a manutenção dos padrões de qualidade; 

2. Elaborar metas, métricas e indicadores de conformidade de infraestrutura de TIC; 

3. Executar e controlar o programa de conformidade da infraestrutura de TIC de acordo 
com a periodicidade estabelecida; 

4. Realizar análises periódicas no parque tecnológico em busca de não-conformidades 
e elaborar planos de melhoria para os serviços de infraestrutura de TIC; 

5. Identificar e priorizar a adequação das não-conformidades da infraestrutura de TIC, e 
apoiar as ações corretivas e preventivas para manter os ambientes tecnológicos em 
conformidade com os padrões vigentes; 

6. Elaborar pareceres periódicos, consolidando as informações das análises de 
conformidades realizadas, visando a identificação dos pontos de otimização nos 
processos do ciclo produtivo da infraestrutura de TIC; 

7. Apoiar a implementação dos modelos de sistemas de informação de infraestrutura 
(IM, CMDB, logs, banco de capacidade); 

8. Realizar testes para aferir a qualidade da infraestrutura tecnológica dos Centros de 
Processamento; 

9. Gerenciar informações de infraestrutura de TIC, estruturando modelos de análise 
reativa, proativa e preditiva para os serviços. 
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4.2 SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES - SUOP 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Tecnologia e Operações DIT 

Órgãos Subordinados Coordenação de Processos e Indicadores 
Operacionais 

COPI 

 Coordenação de Gestão de Engenharia e Facilities COGF 

 Data Center Rio de Janeiro DCRJ 

 Data Center Distrito Federal DCDF 

 Data Center São Paulo DCSP 

 Coordenação Geral de Operação e Serviços de 
TIC 

CGOS 

  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e padronizar as ações realizadas pelos Data Centers em seus processos 

e atividades produtivas e operacionais. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Zelar pelo cumprimento dos compromissos contratuais da Dataprev, relativos aos 
processos produtivos dos Data Centers; 

2. Definir as metodologias e os padrões para os processos produtivos dos Data Centers; 

3. Discutir e implementar políticas, normas e procedimentos operacionais no âmbito dos 
Data Centers; 

4. Definir, elaborar e implementar critérios e indicadores de desempenho relativos aos 
processos dos Data Centers, acompanhando sua evolução; 

5. Orientar na elaboração do plano de ação dos Data Centers, visando garantir sua 
aderência aos planos e objetivos da Dataprev acompanhando e avaliando os 
resultados alcançados; 

6. Interagir com as demais áreas da Empresa com vistas a definir procedimentos 
relacionados com o planejamento, controle e avaliação dos Data Centers, para que 
promovam melhoria nos seus processos e serviços prestados. 
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4.2.1 COORDENAÇÃO DE PROCESSOS E INDICADORES OPERACIONAIS - COPI 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Operações SUOP 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a execução dos processos operacionais e seus indicadores, visando a 
padronização e a melhoria contínua dos serviços dos Data Centers. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerir os indicadores operacionais com vistas a fornecer insumos aos processos da 
Superintendência de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS; 

2. Consolidar e disponibilizar os indicadores operacionais dos Data Centers; 

3. Gerir e manter a esteira de conformidade dos processos operacionais; 

4. Fornecer uma visão unificada de indicadores, por meio de painéis e placares, visando 
o monitoramento das atividades operacionais; 

5. Propor melhorias nos processos operacionais, com base nos indicadores e 
conformidades apresentadas; 

6. Atuar e propor melhorias nos processos operacionais dos Data Centers, entre eles 
Backup, Jobs e Projetos, com base nos indicadores apresentados; 

7. Centralizar a consolidação de indicadores, análises de desempenho e monitoramento 
de processos. 
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4.2.2 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ENGENHARIA E FACILITIES - COGF 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Operações SUOP 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a operação e execução dos serviços técnicos de engenharia e 
manutenção nos ambientes de missão crítica da Empresa, visando garantir a 
disponibilidade operacional da infraestrutura (facilities) dos Data Centers da 
Dataprev.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a manutenção das instalações dos Data Centers, garantindo o melhor 
desempenho especificado para os sistemas e equipamentos, no intuito de dar 
confiabilidade à infraestrutura dos ambientes de missão crítica da Dataprev; 

2. Fiscalizar obras e serviços de engenharia relacionados às manutenções, 
modernizações e adequações na infraestrutura (facilities) dos Data Centers; 

3. Gerir a capacidade da infraestrutura (facilities) dos Data Centers; 

4. Elaborar relatórios técnicos, visando a otimização operacional da infraestrutura 
(facilities) dos Data Centers; 

5. Definir e gerir as métricas de infraestrutura (facilities) dos ambientes de missão crítica, 
com adequação às certificações internacionais de resiliência e sustentabilidade 
operacional dos Data Centers; 

6. Gerir e fiscalizar a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva, 
preventiva e preditiva dos sistemas e subsistemas da infraestrutura dos Data Centers. 
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4.2.3 DATA CENTER RIO DE JANEIRO - DCRJ 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Operações SUOP 

Órgãos Subordinados Divisão de Operações de Serviços D1OS 

 Divisão de Gestão Operacional D1GO 

 Divisão de Suporte de Serviços D1SS 

 Divisão de Impressão e Pós-processamento D1IP 
  

 
OBJETIVOS 

• Executar, controlar e avaliar as ações de operação e suporte do ambiente 
computacional do Data Center, visando a qualidade, segurança e disponibilidade 
dos serviços e infraestrutura de TIC. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a operação e o suporte dos serviços hospedados no Data Center e 
proporcionar disponibilidade, integridade e segurança dos recursos computacionais; 

2. Participar, promover e aplicar os processos de operação e suporte às atividades 
inerentes ao DataCenter, em consonância com as diretrizes estabelecidas para 
implantações, mudanças, projetos e requisições de serviços; 

3. Zelar pelo cumprimento dos processos de registro e tratamento dos eventos, 
incidentes e problemas no âmbito do Data Center; 

4. Promover ações para geração da Base de Conhecimento e garantir a atualização da 
Base de Dados da Configuração (CMDB); 

5. Avaliar e propor soluções para o melhor desempenho dos serviços hospedados do 
Data Center; 

6. Planejar e coordenar ações para manter atualizado o plano de continuidade de 
negócio, no âmbito do Data Center; 

7. Atuar no cumprimento das normas de segurança no âmbito do Data Center; 

8. Realizar a gestão operacional dos contratos de aquisição e manutenção de 
infraestrutura de TIC, no âmbito do Data Center. 
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4.2.3.1 DIVISÃO DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS - D1OS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Data Center Rio de Janeiro DCRJ 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades e procedimentos necessários para a entrega, sustentação e 
monitoração dos Serviços de TI. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Atuar no planejamento da produção (backup, job e monitoração);  

2. Atuar na execução de scripts, requisições e demais atividades de operação: 
scheduling, backup/restore e transmissão de arquivos; 

3. Sustentar o ambiente de produção, resolvendo ocorrências relacionados a backup, 
job e monitoração; 

4. Monitorar os serviços de produção, tratando alertas e eventos necessários. 
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4.2.3.2 DIVISÃO DE GESTÃO OPERACIONAL - D1GO 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Data Center Rio de Janeiro DCRJ 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar e controlar os processos de gestão de serviços relativos ao planejamento 
das implantações, provenientes de mudanças e projetos e assegurar que todas as 
alterações nos Itens de Configuração (IC's) sejam refletidas na Base de Dados de 
Configuração (CMDB). 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, orquestrar e gerenciar a execução de demandas e projetos no âmbito do 
Datacenter, envolvendo suas áreas internas; 

2. Planejar, em conjunto com as áreas internas dos Datacenters, a alocação dos 
recursos necessários e disponíveis para a execução das Mudanças provenientes de 
melhorias, demandas etc, no ambiente produtivo; 

3. Assegurar que as alterações nos ICs provenientes de mudanças e demandas sejam 
atualizadas na base de dados de configuração (CMDB), inclusive seus 
relacionamentos; 

4. Realizar auditorias de conformidade nos serviços de acordo com os contratos dos 
clientes, sob demanda da Equipe de Conformidade e Indicadores (COCI); 

5. Executar ações para a racionalização dos recursos computacionais demandados aos 
Datacenters pela Equipe de Capacidade (DICS); 

6. Acompanhar e propor ações para o cumprimento dos ANOs junto as demais equipes 
do Datacenter; 

7. Gerar/consolidar os indicadores operacionais no âmbito dos Datacenters. 
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4.2.3.3 DIVISÃO DE SUPORTE DE SERVIÇOS - D1SS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Data Center Rio de Janeiro DCRJ 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar mudanças e sustentar o ambiente tecnológico, através do registro e 
resolução de incidentes especialmente no suporte de problemas e requisições 
referentes a tecnologias de infraestruturas de TIC, assim como participar no 
planejamento das implantações, provenientes de mudanças e projetos. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Participar no planejamento e execução de implantações técnicas (mudanças e 
projetos); 

2. Apresentar uma solução de contorno ou encaminhar os incidentes sem solução; 

3. Sustentar o ambiente tecnológico, resolvendo incidentes e executando 
procedimentos de rotina relacionados ao suporte as tecnologias; 

4. Atuar no processo de Gerenciamento de Problemas; 

5. Contribuir com informações para a Base de Conhecimento e zelar pela sua constante 
atualização; 

6. Efetuar as atualizações dos atributos dos IC's no CMDB. 
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4.2.3.4 DIVISÃO DE IMPRESSÃO E PÓS-PROCESSAMENTO - D1IP 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Data Center Rio de Janeiro DCRJ 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Acompanhar o desenvolvimento e executar as atividades de pós-processamento e 
tratamento de imagens, e serviços de impressão de grandes volumes, 
autoenvelopamento, acabamento, manuseio e expedição, digitalização de 
documentos.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar as atividades de pós-processamento, compreendidas como impressão, 
envelopamento, corte, preparo e expedição de produtos, providenciando os recursos 
operacionais necessários; 

2. Assegurar a execução das etapas de pós-processamento, de acordo com os 
cronogramas estabelecidos, providenciando os recursos operacionais necessários; 

3. Monitorar e avaliar as condições de uso dos equipamentos, bem como do material 
utilizado para a execução dos serviços; 

4. Manter controles automatizados nas atividades de recepção, impressão, acabamento 
e expedição, necessárias ao controle e acompanhamento das etapas, até a efetiva 
entrega do produto no cliente; 

5. Gerir contratos de aluguel de equipamentos, de transporte de encomendas e de 
manutenções inerentes à área; 

6. Promover a melhoria dos processos das atividades de pós-processamento; 

7. Promover a automação dos processos de expedição e dar apoio às demais áreas da 
empresa nas rotinas de manutenção dos sistemas de controle da expedição; 

8. Estabelecer procedimentos para a fragmentação de material, nas diversas mídias 
existentes, na área de produção; 

9. Administrar e controlar a execução dos processos de captura de imagem de 
documentos da Previdência.  

 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

161 

4.2.4 DATA CENTER DISTRITO FEDERAL - DCDF 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Operações SUOP 

Órgãos Subordinados Divisão de Operações de Serviços D2OS 

 Divisão de Gestão Operacional D2GO 

 Divisão de Suporte de Serviços D2SS 
  

 
OBJETIVOS 

• Executar, controlar e avaliar as ações de operação e suporte do ambiente 
computacional do Data Center, visando a qualidade, segurança e disponibilidade 
dos serviços e infraestrutura de TIC. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a operação e o suporte dos serviços hospedados no Data Center e 
proporcionar disponibilidade, integridade e segurança dos recursos computacionais; 

2. Participar, promover e aplicar os processos de operação e suporte às atividades 
inerentes ao Data Center, em consonância com as diretrizes estabelecidas para 
implantações, mudanças, projetos e requisições de serviços; 

3. Zelar pelo cumprimento dos processos de registro e tratamento dos eventos, 
incidentes e problemas no âmbito do Data Center; 

4. Promover ações para geração da Base de Conhecimento e garantir a atualização da 
Base de Dados da Configuração (CMDB); 

5. Avaliar e propor soluções para o melhor desempenho dos serviços hospedados do 
Data Center; 

6. Planejar e coordenar ações para manter atualizado o plano de continuidade de 
negócio, no âmbito do Data Center; 

7. Atuar no cumprimento das normas de segurança no âmbito do Data Center; 

8. Realizar a gestão operacional dos contratos de aquisição e manutenção de 
infraestrutura de TIC, no âmbito do Data Center. 
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4.2.4.1 DIVISÃO DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS - D2OS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Data Center Distrito Federal DCDF 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades e procedimentos necessários para a entrega, sustentação e 
monitoração dos Serviços de TI. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Atuar no planejamento da produção (backup, job e monitoração);  
2. Atuar na execução de scripts, requisições e demais atividades de operação: 

scheduling, backup/restore e transmissão de arquivos; 
3. Sustentar o ambiente de produção, resolvendo ocorrências relacionados a backup, 

job e monitoração; 

4. Monitorar os serviços de produção, tratando alertas e eventos necessários. 
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4.2.4.2 DIVISÃO DE GESTÃO OPERACIONAL - D2GO 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Data Center Distrito Federal DCDF 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar e controlar os processos de gestão de serviços relativos ao planejamento 
das implantações, provenientes de mudanças e projetos e assegurar que todas as 
alterações nos Itens de Configuração (IC's) sejam refletidas na Base de Dados de 
Configuração (CMDB). 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, Orquestrar e Gerenciar a execução de demandas e projetos no âmbito do 
Datacenter, envolvendo suas áreas internas; 

2. Planejar, em conjunto com as áreas internas dos Datacenters, a alocação dos 
recursos necessários e disponíveis para a execução das Mudanças provenientes de 
melhorias, demandas etc, no ambiente produtivo; 

3. Assegurar que as alterações nos ICs provenientes de mudanças e demandas sejam 
atualizadas na base de dados de configuração (CMDB), inclusive seus 
relacionamentos; 

4. Realizar auditorias de conformidade nos serviços de acordo com os contratos dos 
clientes, sob demanda da Equipe de Conformidade e Indicadores (COCI); 

5. Executar ações para a racionalização dos recursos computacionais demandados aos 
Datacenters pela Equipe de Capacidade (DICS); 

6. Acompanhar e propor ações para o cumprimento dos ANOs junto as demais equipes 
do Datacenter; 

7. Gerar/consolidar os indicadores operacionais no âmbito dos Datacenters. 
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4.2.4.3 DIVISÃO DE SUPORTE DE SERVIÇOS - D2SS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Data Center Distrito Federal DCDF 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar mudanças e sustentar o ambiente tecnológico, através do registro e 
resolução de incidentes especialmente no suporte de problemas e requisições 
referentes a tecnologias de infraestruturas de TIC, assim como participar no 
planejamento das implantações, provenientes de mudanças e projetos. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Participar no planejamento e execução de implantações técnicas (mudanças e 
projetos); 

2. Apresentar uma solução de contorno ou encaminhar os incidentes sem solução; 

3. Sustentar o ambiente tecnológico, resolvendo incidentes e executando 
procedimentos de rotina relacionados ao suporte às tecnologias; 

4. Atuar no processo de Gerenciamento de Problemas; 

5. Contribuir com informações para a Base de Conhecimento e zelar pela sua constante 
atualização; 

6. Efetuar as atualizações dos atributos dos IC's no CMDB. 
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4.2.5 DATA CENTER SÃO PAULO - DCSP 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Operações SUOP 

Órgãos Subordinados Divisão de Operações de Serviços D3OS 

 Divisão de Gestão Operacional D3GO 

 Divisão de Suporte de Serviços D3SS 
  

 
OBJETIVOS 

• Executar, controlar e avaliar as ações de operação e suporte do ambiente 
computacional do Data Center, visando a qualidade, segurança e disponibilidade dos 
serviços e infraestrutura de TIC. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a operação e o suporte dos serviços hospedados no Data Center e 
proporcionar disponibilidade, integridade e segurança dos recursos computacionais; 

2. Participar, promover e aplicar os processos de operação e suporte às atividades 
inerentes ao Data Center, em consonância com as diretrizes estabelecidas para 
implantações, mudanças, projetos e requisições de serviços; 

3. Zelar pelo cumprimento dos processos de registro e tratamento dos eventos, 
incidentes e problemas no âmbito do Data Center; 

4. Promover ações para geração da Base de Conhecimento e garantir a atualização da 
Base de Dados da Configuração (CMDB); 

5. Avaliar e propor soluções para o melhor desempenho dos serviços hospedados do 
Data Center; 

6. Planejar e coordenar ações para manter atualizado o plano de continuidade de 
negócio, no âmbito do Data Center; 

7. Atuar no cumprimento das normas de segurança no âmbito do Data Center; 

8. Realizar a gestão operacional dos contratos de aquisição e manutenção de 
infraestrutura de TIC, no âmbito do Data Center. 
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4.2.5.1 DIVISÃO DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS - D3OS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Data Center São Paulo DCSP 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades e procedimentos necessários para a entrega, sustentação e 
monitoração dos Serviços de TI. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Atuar no planejamento da produção (backup, job e monitoração);  
2. Atuar na execução de scripts, requisições e demais atividades de operação: 

scheduling, backup/restore e transmissão de arquivos; 
3. Sustentar o ambiente de produção, resolvendo ocorrências relacionados a backup, 

job e monitoração; 

4. Monitorar os serviços de produção, tratando alertas e eventos necessários. 
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4.2.5.2 DIVISÃO DE GESTÃO OPERACIONAL - D3GO 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Data Center São Paulo DCSP 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar e controlar os processos de gestão de serviços relativos ao planejamento 
das implantações, provenientes de mudanças e projetos e assegurar que todas as 
alterações nos Itens de Configuração (IC's) sejam refletidas na Base de Dados de 
Configuração (CMDB).  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, Orquestrar e Gerenciar a execução de demandas e projetos no âmbito do 
Datacenter, envolvendo suas áreas internas; 

2. Planejar, em conjunto com as áreas internas dos Datacenters, a alocação dos 
recursos necessários e disponíveis para a execução das Mudanças provenientes de 
melhorias, demandas etc, no ambiente produtivo; 

3. Assegurar que as alterações nos ICs provenientes de mudanças e demandas sejam 
atualizadas na base de dados de configuração (CMDB), inclusive seus 
relacionamentos; 

4. Realizar auditorias de conformidade nos serviços de acordo com os contratos dos 
clientes, sob demanda da Equipe de Conformidade e Indicadores (COCI); 

5. Executar ações para a racionalização dos recursos computacionais demandados aos 
Datacenters pela Equipe de Capacidade (DICS); 

6. Acompanhar e propor ações para o cumprimento dos ANOs junto as demais equipes 
do Datacenter; 

7. Gerar/consolidar os indicadores operacionais no âmbito dos Data Centers. 
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4.2.5.3 DIVISÃO DE SUPORTE DE SERVIÇOS - D3SS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Data Center São Paulo DCSP 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar mudanças e sustentar o ambiente tecnológico, através do registro e 
resolução de incidentes especialmente no suporte de problemas e requisições 
referentes a tecnologias de infraestruturas de TIC, assim como participar no 
planejamento das implantações, provenientes de mudanças e projetos. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Participar no planejamento e execução de implantações técnicas (mudanças e 
projetos); 

2. Apresentar uma solução de contorno ou encaminhar os incidentes sem solução; 

3. Sustentar o ambiente tecnológico, resolvendo incidentes e executando 
procedimentos de rotina relacionados ao suporte as tecnologias; 

4. Atuar no processo de Gerenciamento de Problemas; 

5. Contribuir com informações para a Base de Conhecimento e zelar pela sua constante 
atualização; 

6. Efetuar as atualizações dos atributos dos IC's no CMDB. 
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4.2.6 COORDENAÇÃO GERAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS DE TIC - CGOS 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Operações SUOP 

Órgãos Subordinados Coordenação de Incidentes e Problemas COIP 

 Coordenação de Automação COAU 

 Coordenação de Segurança Operacional COSO 

 Coordenação de Serviços Integrados COSI 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar os processos e a integração entre os Data Centers, consolidando seus 
indicadores e propondo melhorias nos processos operacionais, com base em uma 
visão de operação e suporte padronizadas e autossuficientes. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Promover e manter os processos de Incidente, Problema, Evento, Controle de Acesso 
a Ativos, Requisição e Gestão de Facilities nos Data Centers;  

2. Promover a integração das áreas dos Data Centers;  

3. Promover e manter o ciclo produtivo dos ativos de Segurança da Tecnologia e 
Informação dos Data Centers; 

4. Promover e manter o ciclo produtivo das tecnologias que compõem os Serviços 
Integrados dos Data Centers e os processos de desenvolvimento de módulos 
automatizados para o gerenciamento de infraestrutura e a orquestração dos Data 
Centers.  
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4.2.6.1 COORDENAÇÃO DE INCIDENTES E PROBLEMAS - COIP 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Operação e Serviços de 

TIC 

CGOS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar os processos de Incidentes, Problemas e Eventos, além de gerar e manter 
indicadores, criando uma visão unificada da operação nos Data Centers. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Atuar nos Processos de Incidentes, Problemas e Eventos; 

2. Atuar de forma integrada aos processos de implantação, configuração, mudanças, 
liberação e disponibilidade na gestão de incidentes; 

3. Gerir o ciclo de vida dos eventos, incidentes e problemas ocorridos nos produtos e 
serviços de TIC, para elaborar relatórios gerenciais; 

4. Classificar e priorizar os incidentes nos serviços de TIC providos pela Empresa; 

5. Registrar, classificar e priorizar os problemas nos serviços de TIC providos pela 
Empresa; 

6. Zelar pela boa comunicação dos processos de Incidentes, Problemas e Eventos junto 
a clientes internos e externos; 

7. Propor melhorias, com base nos indicadores apresentados, nos processos de 
Incidentes, Problemas e Eventos. 
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4.2.6.2 COORDENAÇÃO DE AUTOMAÇÃO - COAU 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Operação e Serviços de 

TIC 

CGOS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a execução dos processos de desenvolvimento de módulos 
automatizados para o gerenciamento de infraestrutura e a orquestração de Data 
Centers, bem como as mudanças operacionais voltadas às tecnologias de 
automação e nuvem e o ciclo produtivo de suas plataformas.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerir o catálogo dos Serviços de Automação, atualizando e disponibilizando as 
informações dos serviços sob gestão da coordenação; 

2. Definir a produção e manter a gestão de módulos automatizados para gerenciamento 
e controle de arquivos de configurações e de serviços; 

3. Implementar e gerir os módulos de automação das ferramentas integrantes da esteira 
de integração e de entrega contínua; 

4. Definir a metodologia de automação de serviços em ambientes operacionais 
utilizando distribuições padronizadas;  

5. Notificar os Data Centers quanto aos níveis de utilização da plataforma, de 
automação e nuvem, nos processos de disponibilização de aplicações, visando a 
otimização dos recursos operacionais; 

6. Analisar os processos integrantes da cadeia de entrega de aplicações em busca de 
oportunidades de automatização, redução do tempo de execução e de mão de obra 
envolvida, aprimorando a qualidade nas entregas e observando os aspectos de 
segurança e conformidade; 

7. Gerir mudanças referentes ao ciclo de vida das plataformas de Automação e Nuvem; 

8. Definir e manter o processo operacional relativos aos incidentes relacionados às 
plataformas Automação e Nuvem, junto às áreas da SUOP; 

9. Revisar a arquitetura das plataformas de Automação e Nuvem junto às áreas de 
arquitetura técnica, visando o aperfeiçoamento e a melhoria contínua; 

10. Definir, coletar e consolidar métricas que possibilitem a gestão por indicadores com 
foco na melhoria contínua e no aprimoramento das plataformas de Automação e 
Nuvem, de forma padronizada nos Data Centers.  

11. Gerir as mudanças operacionais voltadas às plataformas de Automação e Nuvem, 
junto aos Data Centers. 
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4.2.6.3 COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL - COSO 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Operação e Serviços de 

TIC 

CGOS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a execução do ciclo produtivo dos ativos de Segurança da Tecnologia e 
Informação dos Data Centers, identificando e mitigando riscos à disponibilidade dos 
serviços, gerindo mudanças operacionais e definindo métricas e indicadores com 
foco na melhoria contínua e no aprimoramento da Segurança Operacional, de forma 
padronizada nos Data Centers. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerir o catálogo dos Serviços de Segurança Operacional, atualizando e 
disponibilizando informações dos serviços sob gestão da coordenação;  

2. Definir e manter a gestão dos processos de Requisição de Acesso e de 
operacionalização dos ativos de segurança; 

3. Controlar a concessão de acesso a ativos e serviços por meio do recebimento de 
Requisições de Acesso, inclusive àqueles relacionados aos mainframes; 

4. Adequar as atividades de Segurança Operacional nos Data Centers, de acordo com 
as políticas, normas e instruções definidas pela CGSI; 

5. Monitorar e auditar os acessos a ativos e serviços a fim de garantir que os usuários 
possuam os acessos devidos e evitar acessos indevidos; 

6. Definir e disponibilizar indicadores e relatórios de acesso aos serviços suportados 
pelos Data Centers; 

7. Adequar a operação dos ativos e serviços hospedados pela Dataprev às políticas, 
normativos e apontamentos efetuados pela CGSI e/ou órgãos de controle; 

8. Gerir as mudanças operacionais voltadas a Segurança da Tecnologia e Informação, 
junto aos Data Centers; 

9. Gerir os processos operacionais do SOC (Security Operations Center) junto aos Data 
Centers;  

10. Definir e manter o processo operacional relativo aos incidentes de Segurança da 
Tecnologia e Informação junto às áreas da SUOP; 

11. Atuar nas atividades de identificação de causa raiz voltadas aos eventos e incidentes 
de Segurança da Informação ou no reporte aos órgãos de auditoria; 

12. Gerar e manter indicadores de desempenho com objetivo de criar ações de melhoria 
no âmbito dos Data Centers e subsidiar às demais áreas da DIT; 

13. Gerir o ciclo produtivo dos ativos de Segurança da Informação; 

14. Auxiliar na gestão de eventos contribuindo para definição e acompanhamento de 
métricas de monitoramento afetos ao tema de segurança de tecnologia de 
informação; 

15. Gerir a disponibilização de cópias e extrações especiais visando a conformidade de 
bases de dados; 

16. Gerir a emissão dos certificados digitais para os ativos e serviços suportados pelos 
Data Centers. 
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4.2.6.4 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS - COSI 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Operação e Serviços de 

TIC 

CGOS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a execução do ciclo produtivo das tecnologias que compõem os Serviços 
Integrados dos Data Centers, bem como a gestão de mudanças operacionais 
voltadas aos Serviços e a definição de métricas e indicadores, visando a melhoria 
contínua e a padronização nos Data Centers. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerir o catálogo dos Serviços Integrados, atualizando e disponibilizando as 
informações dos serviços sob gestão da coordenação; 

2. Gerir o ciclo de vida das tecnologias que compõem os Serviços Integrados; 

3. Definir e coletar métricas que possibilitem a gestão por indicadores para os Serviços 
Integrados; 

4. Definir e manter o processo operacional para a atuação nos incidentes relacionados 
aos Serviços Integrados, junto às áreas da SUOP; 

5. Adequar os processos operacionais dos Serviços Integrados aos processos 
produtivos implantados nos Data Centers. 
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5 DIRETORIA DE RELACIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÕES 
– ORGANOGRAMA 
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5.1 COORDENAÇÃO GERAL DE INTEGRAÇÃO E MONITORAMENTO - CGIM 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 

Informações 

DRD 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Promover a integração entre as áreas da DRD, o relacionamento entre as áreas da 
DRD e demais áreas de outras diretorias, o atendimento às demandas dos órgãos de 
controle interno e externo e o atendimento às demandas de gestão, finanças e 
pessoas no âmbito da DRD. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar a execução e o desenvolvimento do planejamento tático da DRD;  

2. Coordenar o atendimento às demandas dos órgãos de auditoria e controle externo; 

3. Coordenar o relacionamento entre os órgãos da DRD, para geração das respostas 
às demandas externas; 

4. Atender a demanda da DRD por indicadores gerenciais; 

5. Coordenar o processo de avaliação de desempenho funcional de pessoas no âmbito 
da DRD; 

6. Acompanhar o processo de capacitação de pessoas no âmbito da DRD; 

7. Auxiliar na elaboração de normas internas da DRD; 

8. Aprimorar os fluxos administrativos entre os órgãos da DRD, em observância às 
normas internas, com vistas à integração das áreas e otimização dos trabalhos; 

9. Atuar junto aos órgãos internos e outras Diretorias, visando o planejamento de 
contratações e gestão contratual; 

10. Coordenar o processo de definição e revisão dos serviços da Diretoria no catálogo 
de serviços prestados pela Empresa; 

11. Assessorar a DRD na elaboração do Plano de Ação; 

12. Realizar a gestão técnica das contratações no âmbito da DRD. 
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5.2 COORDENAÇÃO GERAL DE INTELIGÊNCIA DA INFORMAÇÃO - CGII 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 

Informações 

DRD 

Órgãos Subordinados Coordenação de Governança de Informações COGN 

 Coordenação de Análise e Estudos em Métodos 
Quantitativos 

COAQ 

  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar ações para estruturar, padronizar e apoiar as Superintendências no 
desenvolvimento de novas soluções em inteligência de negócio. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar ações de padronização e integração para os projetos em inteligência de 
negócio; 

2. Coordenar ações de consultoria aos departamentos de serviços, negócios e inovação 
em inteligência de negócio; 

3. Apoiar a Coordenação Geral de Segurança de Informação na adequação de normas 
de segurança à realidade de Inteligência de Negócio em parceria com os 
departamentos de serviços, negócios e inovação; 

4. Apoiar os órgãos responsáveis da Diretoria de Infraestrutura de TIC na definição da 
infraestrutura adequada às soluções de inteligência de negócio; 

5. Coordenar ações para elaboração do Plano de Capacitação e acompanhamento da 
formação do quadro de analistas em inteligência de negócio; 

6. Planejar, coordenar, controlar e avaliar as ações operacionais de seus técnicos. 
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5.2.1 COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA DE INFORMAÇÕES - COGN 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Inteligência da Informação CGII 
Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar e coordenar ações de padronização, integração e execução para os projetos 
de metadados, georreferenciamento e gestão de dados mestres e prestar consultoria 
aos departamentos de serviços, negócios e inovação na elaboração de propostas e 
na concepção de projetos em metadados, georreferenciamento e dados mestres, no 
que se refere à integração de informações. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar ações de planejamento, especificação, aquisição, implantação e 
disseminação de metadados, georreferenciamento e dados mestres; 

2. Realizar projetos internos, em conjunto com os departamentos de serviços, negócios 
e inovação e demais órgãos responsáveis visando à estruturação e uniformização de 
processos e 

3. procedimentos; 
4. Atuar, em conjunto com demais órgãos responsáveis, na avaliação de ferramentas 

de Inteligência de Negócio e na sua operacionalização; 
5. Coordenar a definição de padrões para soluções em inteligência de negócio em 

parceria com os departamentos de serviços, negócios e inovação, unidades de 
desenvolvimento e demais órgãos responsáveis; 

6. Trabalhar em conjunto com os demais órgãos subordinados à Coordenação Geral de 
Inteligência da Informação na construção e acompanhamento do Plano de 
Capacitação em inteligência de negócio e com os departamentos de 
serviços, negócios e inovação visando à integração dos modelos e informações dos 
sistemas de inteligência de negócios; 

7. Planejar, coordenar, controlar e avaliar as ações operacionais de seus técnicos. 
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5.2.2 COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E ESTUDOS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS - 
COAQ 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Inteligência da Informação CGII 
Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar e coordenar ações de padronização, integração e execução para os projetos 
de analytics e; prestar serviços de consultoria estatística, elaborar análises de 
informações, estudos em métodos quantitativos e modelos preditivos/prescritivos. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a definição de padrões para soluções de analytics, bem como sua 
integração com as demais soluções de inteligência de negócio desenvolvidas pelos 
departamentos de serviços, negócios e inovação, unidades de desenvolvimento e 
demais órgãos responsáveis; 

2. Apoiar os projetos e sistemas de informações de inteligência de negócio na definição 
de requisitos de métodos quantitativos, conceituação e validação de informações; 

3. Prestar consultoria em métodos quantitativos na solução de problemas, desenvolver 
modelos preditivos/prescritivos e elaborar análises e estudos em métodos 
quantitativos para apoio às decisões estratégicas dos clientes; 

4. Atuar, em conjunto com demais órgãos responsáveis, na avaliação de ferramentas 
de analytics na sua operacionalização; 

5. Trabalhar em conjunto com as áreas subordinadas à Coordenação Geral na 
construção e acompanhamento do Plano de Capacitação em Inteligência de Negócio; 

6. Planejar, coordenar, controlar e avaliar as ações operacionais de seus técnicos. 
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5.3 COORDENAÇÃO GERAL DE MODERNIZAÇÃOTECNOLÓGICA - CGMT 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 

Informações 

DRD 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar as ações de modernização tecnológica de sistemas, produtos e serviços; 
realizar a gestão das ferramentas digitais de suporte ao relacionamento comercial 
com clientes (internos e externos) e fornecedores. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Propor, à Diretoria Colegiada, estratégias, políticas e diretrizes para a modernização 
tecnológica de sistemas, produtos e serviços sob responsabilidade da Empresa. 

2. Definir as premissas para o planejamento tático dos departamentos da Diretoria em 
relação às atividades de modernização tecnológica de sistemas. 

3. Propor ações aos departamentos da Diretoria relacionada à modernização 
tecnológica de sistemas. 

4. Coordenar e avaliar as ações táticas dos departamentos da Diretoria em relação às 
atividades de modernização tecnológica de sistemas. 

5. Coordenar as ações junto aos Departamentos da Diretoria no que se refere à 
internalização de sistemas. 

6. Interagir junto aos departamentos da Diretoria e ainda com as outras Diretorias de 
modo que os apontes legais advindos do acompanhamento dos Órgãos de Controle 
no âmbito da modernização tecnológica sejam observados. 

7. Representar a Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações nas 
ações de modernização tecnológica. 

8. Estabelecer metodologias e prospectar ferramentas de suporte ao relacionamento 
com clientes e fornecedores. 

9. Gerir as ferramentas que suportam o relacionamento com clientes e fornecedores. 

10. Planejar as capacitações necessárias para operacionalização das ferramentas de 
suporte ao relacionamento com clientes e fornecedores 

11. Estabelecer as diretrizes para o uso das ferramentas de suporte ao relacionamento 
com clientes e fornecedores. 
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5.4 SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO - SUAT 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 

Informações 

DRD 

Órgãos Subordinados Coordenação Geral de Atendimento Digital CGAD 

 Departamento de Atendimento DETT 
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, desenvolver e integrar as atividades decorrentes do processo de 
atendimento dos usuários dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC) disponibilizados pela Dataprev, promovendo ações de melhoria contínua que 
garantam excelência de seus resultados.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Prospectar metodologias e ferramentas de atendimento com foco nas melhores 

práticas de mercado; 

2. Estabelecer as diretrizes norteadoras do processo de atendimento; 

3. Elaborar, publicar, disseminar, implantar e manter o processo de atendimento 

definido; 

4. Interagir com os demais processos do ciclo produtivo da empresa; 

5. Acompanhar e avaliar a qualidade do atendimento, através de indicadores, visando 

a melhoria da satisfação dos usuários; 

6. Prover os recursos e capacitações necessárias para operacionalização do 

atendimento; 

7. Zelar pelo cumprimento dos compromissos contratuais da Dataprev, relativos ao 

atendimento; 

8. Cumprir e fazer cumprir os compromissos, sob sua responsabilidade, no Plano de 

Ação da Dataprev. 

 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

184 

5.4.1 COORDENAÇÃO GERAL DE ATENDIMENTO DIGITAL - CGAD 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Atendimento SUAT 

Órgãos Subordinados Divisão de Planejamento e Desempenho do 
Atendimento 

DIPD 

  

 
OBJETIVOS 

• Planejar e coordenar a execução dos projetos da superintendência e a 
implementação dos recursos tecnológicos da plataforma de atendimento; monitorar 
e gerir indicadores e informações atendimento e as manifestações das mídias sociais, 
objetivando a evolução e manutenção dos processos de atendimento e a excelência 
na prestação de serviços pela Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar programas, resultados e projetos da superintendência em consonância 
com o plano de ação da Dataprev, promovendo seu alinhamento com a Cadeia de 
Valor e o PDTI da Empresa; 

2. Propor, desenvolver e revisar projetos de atendimento envolvendo canais por clientes 
e serviços; 

3. Identificar as necessidades de desenvolvimento técnico das equipes da 
Superintendência de Atendimento, e encaminhá-las de acordo com as diretrizes 
organizacionais definidas nas práticas de gestão de pessoas, incluindo aquelas 
definidas nos Planos de Atendimento; 

4. Gerir o Catálogo de Serviços do Atendimento; 

5. Subsidiar o planejamento e gerenciamento da capacidade de atendimento da 
Empresa, tendo por base as informações de desempenho; 

6. Propor, acompanhar e avaliar o cumprimento dos Acordos de Nível Operacional 
(ANO) para a SUAT, internamente e com as demais áreas da empresa; 

7. Acompanhar o cumprimento das metas de desempenho e metas de GVR definidas 
pela Empresa, no âmbito da superintendência, quando houver; 

8. Analisar a conformidade da execução dos processos da superintendência, alinhado 
à documentação processual, tendo por base as informações de desempenho e propor 
necessidades de melhoria; 

9. Garantir a manutenção e evolução dos processos da superintendência; 

10. Planejar, desenvolver, administrar, atualizar e incentivar o uso Pesquisa de Satisfação 
ao Usuário no âmbito da Dataprev e seus clientes, conforme demanda. 

11. Prospectar novas soluções para a superintendência nos padrões de mercado, para 
melhoria e evolução da plataforma digital; 

12. Elaborar o planejamento de implantação e gestão dos sistemas que integram o 
conjunto de ferramentas utilizadas pela superintendência; 

13. Implantar as novas ferramentas e soluções que suportam os processos da 
superintendência; 

14. Implementar e gerenciar projetos de assistentes virtuais (chat bots) para uso em 
atendimentos; 
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15. Planejar, administrar, atualizar e incentivar o uso da Base de Conhecimento e bases 
curadas no âmbito da Dataprev; 

16. Elaborar os fluxos para o suporte interno em caso de falhas nas ferramentas utilizadas 
pela superintendência; 

17. Intermediar e gerir as necessidades da Empresa com as contratadas responsáveis 
pelas soluções tecnológicas utilizadas pela superintendência. 

18. Promover o relacionamento junto as demais áreas da empresa para promoção dos 
serviços realizados pela superintendência; 

19. Prover as condições técnicas necessárias para o desempenho das atividades da 
equipe. 

20. Emitir RAS e acompanhar o fluxo de envio e devolução junto aos clientes, para 
serviços prestados como: (VPN; colocation; microfilmes; acesso (criação de contas 
de usuário) e mensageria (administração de correio, armazenamento e guarda de 
mensagens); 

21. Coordenar os resultados dos trabalhos de monitoramento de mídias sociais conforme 
demanda da Empresa; 

22. Coordenar os resultados da geração de campanhas de engajamento com foco nos 
serviços disponibilizados pela Dataprev conforme demanda; 

23. Coordenar a gestão das informações de todo o relacionamento digital com o usuário-
cidadão e promover o uso das informações junto a Dataprev. 
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5.4.1.1 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO DO ATENDIMENTO - DIPD 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Atendimento Digital CGAD 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a execução dos procedimentos do processo de monitoramento de mídias 
sociais, bem como a implementação e a operacionalização do processo de geração 
de campanhas de engajamento sob demanda, e gerir a informações do 
relacionamento digitalincluindo também informações de atendimento e sistemas 
legados, a fim de subsidiar a tomada de decisões da Dataprev, através da proposição 
e apuração de indicadores.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar levantamentos e apurações no sistema de registro de solicitações de 
atendimento para gerar informações de desempenho que viabilizem a análise dos 
resultados e gerenciamento dos processos da superintendência; 

2. Gerar indicadores de todos os processos da superintendência, mantendo a guarda 
dos dados utilizados como base para geração das informações gerenciais; 

3. Consolidar informações gerenciais com base na análise das séries históricas dos 
indicadores de desempenho; 

4. Desenvolver, sob demanda, relatórios de análises de atendimento, demográficas e 
de sentimento do usuário-cidadão dos serviços disponibilizados pela Empresa tendo 
como base as informações do relacionamento digital; 

5. Implementar e gerenciar o banco de dados de relacionamento digital envolvendo 
todas as informações da plataforma digital e demais informações externas que 
possam ser integradas; 

6. Gerenciar e manter a ferramenta de publicação e customização de indicadores dos 
processos da superintendência. 

7. Executar o monitoramento de mídias sociais tendo por base demanda da Empresa; 

8. Monitorar lojas de aplicativos, bem como sites de reclamação relacionados aos 
serviços disponibilizados pela Dataprev e encaminhar eventuais necessidades de 
atendimento para a área devida da Empresa; 

9. Desenvolver relatórios analíticos dos resultados dos monitoramentos; 

10. Propor, operacionalizar e monitorar projetos de monitoramento da experiência do 
usuário, de acordo com demanda, em relação aos serviços disponibilizados pela 
Dataprev aos seus usuários; 

11. Gerar relatórios de análise para subsidiar decisões para eventuais melhorias dos 
serviços da Empresa relacionados a experiência do usuário; 

12. Propor, operacionalizar e gerir campanhas de engajamento, envolvendo campanhas 
de SMS e e-mail, bem como de mídias sociais, de acordo com demanda e 
necessidade da Dataprev aos seus serviços disponibilizados. 
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5.4.2 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO - DETT 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Atendimento SUAT 

Órgãos Subordinados Divisão de Atendimento DAT1 

 Divisão de Atendimento DAT2 

 Divisão de Atendimento DAT3 

 Divisão de Atendimento DAT4 

 Divisão de Atendimento DAT5 

  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar, por meio de indicadores, as ações e procedimentos do atendimento 
técnico operacional aos usuários, internos e externos, dos produtos e serviços 
fornecidos pela Dataprev, visando o cumprimento dos compromissos e consecução 
das atividades, em conformidade com as diretrizes da Superintendência de 
Atendimento.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar e promover a revisão periódica, por meio de indicadores, das práticas 
vinculadas ao Processo de Atendimento junto às áreas envolvidas, com objetivo do 
aprimoramento do processo da Empresa; 

2. Definir o tratamento das solicitações dos usuários dos serviços de TIC 
disponibilizados pela Dataprev, relativo as etapas de execução, acompanhamento e 
solução com total adequação às diretrizes da Superintendência de Atendimento; 

3. Realizar apoio às atividades de implantação de produtos e serviços (novos ou 
versões) e processos de segurança da informação, em consonância com as diretrizes 
estabelecidas; 

4. Manter a funcionalidade dos acessos dos usuários internos e externos, aos domínios, 
aplicativos e listas de mensageria, dentro dos preceitos e normas de segurança 
interna, garantindo a disponibilidade dos relatórios referentes aos serviços de 
mensageria e VPN, para o devido faturamento; 

5. Gerir e garantir o pleno funcionamento dos servidores de apoio, arquivos e de 
aplicação, mantendo atualizada a distribuição de pacotes de aplicativos; 

6. Fazer cumprir as ações necessárias para execução dos Planos de Atendimento, das 
determinações contratuais (Acordo de Nível de Serviço - ANS) e aquelas advindas 
das diretrizes estratégicas da Empresa; 

7. Participar da definição, acompanhar e avaliar o cumprimento dos Acordos de Nível 
Operacional (ANO) definidos pela SUAT, internamente e com as demais áreas da 
Empresa; 

8. Identificar as necessidades de desenvolvimento técnico da equipe de atendimento, 
de acordo com as diretrizes organizacionais definidas nas práticas de gestão de 
pessoas, incluindo aquelas definidas nos Planos de Atendimento; 

9. Prover as condições técnicas necessárias para o desempenho das atividades dos 
técnicos de atendimento; 

10. Validar, quando necessário, os procedimentos a serem executados com as áreas 
técnicas da Dataprev; 
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11. Apoiar os Grupos de Atendimento Especializados no tratamento de incidentes de 
circuitos no ambiente dos usuários, divulgando procedimentos técnicos ou propondo 
soluções nas aplicações ou ferramentas; 

12. Avaliar e garantir a execução de demandas, solicitadas pela área de relacionamento 
com o cliente, com base em procedimentos técnicos definidos para as equipes de 
atendimento, inclusive as previstas nos Planos de Atendimento, dentro dos preceitos 
e normas de segurança. 

 



Presidência 

Superintendência de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

Coordenação Geral de Integridade e Conformidade 

 

Manual de Atribuições 
 

189 

5.4.2.1 DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT1 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Atendimento DETT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar as atividades de planejamento e acompanhamento do atendimento e 
executar o atendimento operacional e técnico, visando o cumprimento dos 
compromissos e consecução das atividades para suprir as necessidades e 
solicitações dos usuários internos e externos, inclusive o cidadão, em conformidade 
com as diretrizes da Superintendência de Atendimento.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Garantir o cumprimento dos procedimentos operacionais relativos ao atendimento 
aos usuários preconizados no Modelo de Atendimento; 

2. Acompanhar e atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho 
(ANOs, Planos de Atendimento, metas do Plano de Ação, entre outras) definidas pela 
empresa, quando houver; 

3. Analisar, no seu âmbito de atuação, os incidentes e solicitações, avaliando o 
problema e, quando for o caso, prospectando as possíveis soluções; 

4. Apoiar atividades e iniciativas de performance e implementação de produtos e 
serviços; 

5. Executar o atendimento das solicitações relativas aos sistemas corporativos e 
ambiente tecnológico; 

6. Garantir a eficiência e eficácia na utilização da Base de Conhecimento no apoio a 
execução do atendimento; 

7. Verificar a disponibilidade das atualizações das soluções publicadas na Base de 
Conhecimento com foco no atendimento. 

8. Garantir que as atividades de planejamento e acompanhamento sejam efetuadas 
conforme o subprocesso de Planejamento do Atendimento, visando a melhoria 
contínua do processo e indicando mudanças se necessárias. 
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5.4.2.2 DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT2 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Atendimento DETT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar o atendimento operacional e técnico, visando o cumprimento dos 
compromissos e consecução das atividades para suprir as necessidades e 
solicitações dos usuários internos e externos, inclusive o cidadão, em conformidade 
com as diretrizes da Superintendência de Atendimento.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Garantir o cumprimento dos procedimentos operacionais relativos ao atendimento 
aos usuários preconizados no Modelo de Atendimento; 

2. Acompanhar e atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho 
(ANOs, Planos de Atendimento, metas do Plano de Ação etc.) definidas pela 
empresa, quando houver; 

3. Analisar, no seu âmbito de atuação, os incidentes e solicitações, avaliando o 
problema e, quando for o caso, prospectando as possíveis soluções; 

4. Apoiar atividades e iniciativas de performance e implementação de produtos e 
serviços; 

5. Executar o atendimento das solicitações relativas aos sistemas corporativos e 
ambiente tecnológico; 

6. Garantir a eficiência e eficácia na utilização da Base de Conhecimento no apoio a 
execução do atendimento; 

7. Verificar a disponibilidade das atualizações das soluções publicadas na Base de 
Conhecimento com foco no atendimento. 
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5.4.2.3 DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT3 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Atendimento DETT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar o atendimento operacional e técnico, visando o cumprimento dos 
compromissos e consecução das atividades para suprir as necessidades e 
solicitações dos usuários internos e externos, inclusive o cidadão, em conformidade 
com as diretrizes da Superintendência de Atendimento.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Garantir o cumprimento dos procedimentos operacionais relativos ao atendimento 
aos usuários preconizados no Modelo de Atendimento; 

2. Acompanhar e atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho 
(ANOs, Planos de Atendimento, metas do Plano de Ação etc.) definidas pela 
empresa, quando houver; 

3. Analisar, no seu âmbito de atuação, os incidentes e solicitações, avaliando o 
problema e, quando for o caso, prospectando as possíveis soluções; 

4. Apoiar atividades e iniciativas de performance e implementação de produtos e 
serviços;  

5. Executar o atendimento das solicitações relativas aos sistemas corporativos e 
ambiente tecnológico; 

6. Garantir a eficiência e eficácia na utilização da Base de Conhecimento no apoio a 
execução do atendimento; 

7. Verificar a disponibilidade das atualizações das soluções publicadas na Base de 
Conhecimento com foco no atendimento. 
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5.4.2.4 DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT4 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Atendimento DETT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar o atendimento operacional e técnico, visando o cumprimento dos 
compromissos e consecução das atividades para suprir as necessidades e 
solicitações dos usuários internos e externos, inclusive o cidadão, em conformidade 
com as diretrizes da Superintendência de Atendimento.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Garantir o cumprimento dos procedimentos operacionais relativos ao atendimento 
aos usuários preconizados no Modelo de Atendimento; 

2. Acompanhar e atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho 
(ANOs, Planos de Atendimento, metas do Plano de Ação etc.) definidas pela 
empresa, quando houver; 

3. Analisar, no seu âmbito de atuação, os incidentes e solicitações, avaliando o 
problema e, quando for o caso, prospectando as possíveis soluções; 

4. Apoiar atividades e iniciativas de performance e implementação de produtos e 
serviços; 

5. Executar o atendimento das solicitações relativas aos sistemas corporativos e 
ambiente tecnológico; 

6. Garantir a eficiência e eficácia na utilização da Base de Conhecimento no apoio a 
execução do atendimento; 

7. Verificar a disponibilidade das atualizações das soluções publicadas na Base de 
Conhecimento com foco no atendimento. 
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5.4.2.5 DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT5 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Atendimento DETT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar as ações para sustentar a operacionalidade da infraestrutura que suporta 
os serviços de TIC interna e executar o atendimento operacional e técnico, visando 
o cumprimento dos compromissos e a consecução das atividades para suprir as 
necessidades e solicitações dos usuários internos e externos, inclusive o cidadão, 
em conformidade com as diretrizes da Superintendência de Atendimento.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Garantir o cumprimento dos procedimentos operacionais relativos ao atendimento 
aos usuários preconizados no Modelo de Atendimento; 

2. Acompanhar e atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho 
(ANOs, Planos de Atendimento, metas do Plano de Ação etc.) definidas pela 
empresa, quando houver; 

3. Analisar, no seu âmbito de atuação, os incidentes e solicitações, avaliando o 
problema e, quando for o caso, prospectando as possíveis soluções; 

4. Apoiar atividades e iniciativas de performance e implementação de produtos e 
serviços; 

5. Executar o atendimento das solicitações relativas aos sistemas corporativos e 
ambiente tecnológico; 

6. Garantir a eficiência e eficácia na utilização da Base de Conhecimento no apoio a 
execução do atendimento; 

7. Verificar a disponibilidade das atualizações das soluções publicadas na Base de 
Conhecimento com foco no atendimento; 

8. Garantir a conformidade dos procedimentos vigentes para o correto atendimento do 
ambiente computacional e seus serviços disponíveis aos usuários da TIC Interna 
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5.5 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SUDS 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 

Informações 

DRD 

Órgãos Subordinados Coordenação Geral de Tecnologia de 
Desenvolvimento de Software 

CGTD 

 Coordenação Geral de Gestão de 
Desenvolvimento de Software 

CGDE 

 Departamento de Testes de Software DETS 

 Unidade de Desenvolvimento de Software Paraíba UDPB 

 Unidade de Desenvolvimento de Software Ceará UDCE 

 Unidade de Desenvolvimento de Software Santa 
Catarina 

UDSC 

 Unidade de Desenvolvimento de Software Rio de 
Janeiro 

UDRJ 

 Unidade de Desenvolvimento de Software Rio 
Grande do Norte 

UDRN 

  

 
OBJETIVOS 

• Promover a governança do desenvolvimento de software, visando a melhoria 
contínua da qualidade dos produtos gerados, bem como a otimização dos processos 
e ferramentas de desenvolvimento de forma a maximizar a produtividade das equipes 
e minimizar os custos.  

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Zelar pelo cumprimento dos compromissos contratuais da Dataprev, relativos ao 
desenvolvimento e manutenção de software; 

2. Definir as metodologias e os padrões para desenvolvimento de software; 

3. Elaborar e implementar normas, políticas e procedimentos operacionais no âmbito de 
seus órgãos subordinados; 

4. Definir critérios, elaborar e implementar indicadores de desempenho relativos ao 
processo de desenvolvimento de software, acompanhando sua evolução; 

5. Assessorar e informar a Diretoria sobre a execução dos projetos de desenvolvimento 
de software; 

6. Representar a Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações nas 
ações de modernização tecnológica; 

7. Coordenar, junto a outras áreas da diretoria, o planejamento, controle e avaliação dos 
projetos de desenvolvimento de software; 

8. Negociar prioridades junto às áreas de negócio e prazos para execução dos serviços 
solicitados; 

9. Distribuir as demandas para as Unidades de Desenvolvimento, em função da 
especificidade, tecnologia, complexidade e disponibilidade; 

10. Apoiar as áreas de relacionamento em reuniões junto aos clientes; 

11. Definir, em conjunto com a Diretoria, estratégias para o desenvolvimento, uso e 
prospecção de soluções de software livre; 
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12. Fomentar o desenvolvimento de soluções de software livre e de dados abertos, tendo 
como diretrizes as normas e recomendações do Governo Federal; 

13. Propiciar as condições para garantir eficiência  e segurança na administração de 
dados e informações sociais do Governo, visando a sua integração, disseminação e 
qualidade. 
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5.5.1 COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE - CGTD 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Desenvolvimento de Software SUDS 

Órgãos Subordinados Coordenação de Inteligência e Integração COII 
 Coordenação de Gestão de Dados COGD 

 Coordenação de Gestão de Padrões de 
Desenvolvimento 

COPD 

 Coordenação de Engenharia de Segurança de 
Informações 

COES 

  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar a elaboração de políticas, objetivos e procedimentos para uso 
padronizado de tecnologias no desenvolvimento de soluções, orientando 
tecnicamente as áreas subordinadas à Superintendência sobre a aderência aos 
padrões corporativos, e integrando as metas estratégicas. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar políticas, normas e procedimentos operacionais para desenvolvimento de 
software; 

2. Promover o alinhamento tecnológico de projetos de desenvolvimento com as 
definições técnicas de infraestrutura e desenvolvimento; 

3. Apoiar a superintendência de desenvolvimento na elaboração e monitoramento do 
plano de ações; 

4. Interagir com as áreas de arquitetura técnica e segurança na definição de soluções e 
padrões tecnologia; 

5. Gerenciar e promover o uso de ferramentas no âmbito da Superintendência de 
Desenvolvimento; 

6. Coordenar ações de padronização e monitoramento do desenvolvimento analítico; 

7. Apoiar as áreas no processo de contratação e monitoramento de soluções de 
desenvolvimento de software em ambientes transacionais e plataformas analíticas; 

8. Coordenar a definição de estratégias de gestão das bases de dados corporativas; 

9. Planejar as estratégias de gestão de dados. 
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5.5.1.1 COORDENAÇÃO DE INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO - COII 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Tecnologia de 

Desenvolvimento de Software 

CGTD 

Órgãos Subordinados Não há  
 
OBJETIVOS 

• Coordenar ações estruturantes de padronização e desenvolvimento de novas 
soluções em inteligência de negócio, qualidade de dados, descoberta de dados e 
analytics.. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar ações de padronização e integração para os projetos em inteligência de 
negócio, qualidade de dados, descoberta de dados e analytics; 

2. Coordenar ações de consultoria aos departamentos de serviços em inteligência de 
negócio, qualidade de dados, descoberta de dados e analytics; 

3. Fornecer insumos e acompanhar a elaboração do plano de capacitação e formação 
do quadro de analistas em inteligência de negócio, qualidade de dados, descoberta 
de dados e analytics. 
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5.5.1.2 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DADOS - COGD 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Tecnologia de 

Desenvolvimento de Software 

CGTD 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Administrar os modelos de dados da Dataprev e seus clientes prezando pela sua 
qualidade e apoiar as demais áreas da Empresa na construção e entendimento da 
informação neles representada. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar os repositórios de modelos de dados e de metadados da Empresa e seus 
clientes, incluindo os modelos de dados corporativos; 

2. Definir normas e padrões construtivos para os modelos de dados da Empresa; 

3. Definir critérios de qualidade e indicadores corporativos para a mensuração da 
qualidade dos modelos de dados; 

4. Prestar apoio às demais áreas da Empresa na construção dos modelos de dados e 
no entendimento da informação representada nestes; 

5. Conceituar e descrever os dados e informações necessárias aos níveis estratégico, 
tático e operacional da Empresa e seus clientes; 

6. Capacitar as demais áreas da Empresa nas ferramentas sob sua gestão. 
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5.5.1.3 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO - COPD 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Tecnologia de 

Desenvolvimento de Software 

CGTD 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Prover apoio tecnológico às equipes de desenvolvimento de software e de operação, 
definindo e integrando ferramentas, processos e padrões de desenvolvimento, como 
também prospectando e avaliando novas tecnologias e coordenando ações de 
automação objetivando o aumento de produtividade das equipes, a melhoria da 
usabilidade dos produtos e a experiência do usuário. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Definir, manter, documentar e zelar pela correta implementação da identidade visual 
a ser utilizada e seguida pelas equipes de desenvolvimento de software da Empresa; 

2. Prestar consultoria às equipes de projeto quanto as boas práticas de usabilidade, 
acessibilidade, arquitetura da informação, especificação, prototipação e codificação; 

3. Conduzir testes de usabilidade e acessibilidade das aplicações desenvolvidas pela 
Empresa; 

4. Elaborar e manter padrões dos componentes de automação; 

5. Planejar e organizar as atividades de designers e codificadores distribuídos nas 
unidades de desenvolvimento; 

6. Prestar consultoria e capacitar as equipes das unidades de desenvolvimento e 
manutenção quanto a padrões web, responsividade, usabilidade e acessibilidade, 
como também nas ferramentas de desenvolvimento de software; 

7. Promover a utilização adequada e otimizada dos recursos das ferramentas de 
desenvolvimento; 

8. Reportar os problemas identificados nas ferramentas de desenvolvimento aos 
usuários, fornecedores ou a comunidade de software livre e acompanhar a 
implementação das correções; 

9. Manter atualizada a documentação e o material de treinamento a respeito das 
ferramentas de desenvolvimento; 

10. Analisar e propor correções e melhorias para manter a aderência dos processos de 
desenvolvimento de software com as ferramentas; 

11. Gerenciar licenças para as ferramentas que integram a suite de desenvolvimento de 
software da Dataprev. 
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5.5.1.4 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES - 
COES 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Tecnologia de 

Desenvolvimento de Software 

CGTD 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar as ações de apoio a segurança de software e dados no desenvolvimento 
e manutenção, através da definição de padrões e soluções de segurança da 
informação. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Promover a capacidade técnica da Dataprev para o desenvolvimento de software 
seguro e proteção dos dados sensíveis. 

2. Apoiar a definição de requisitos de segurança para os softwares da Dataprev; 

3. Definir padrões e controles de segurança para os softwares da Dataprev e 
ferramentas BI e Analytics; 

4. Definir e promover as práticas de análise de ameaças, revisão de código, testes 
estáticos e dinâmicos de segurança para os softwares em desenvolvimento; 

5. Coordenar a disseminação e uso adequado de criptografia pelos softwares e 
ferramentas; 

6. Definir padrões, controles de segurança para assegurar a confidencialidade, a 
privacidade e o acesso à informação e aos dados sensíveis e confidenciais nos 
softwares e seus componentes; 

7. Apoiar as ações de desenvolvimento de software envolvendo a utilização de massa 
de dados de testes e descaracterização de dados; 

8. Orientar e apoiar as ações para a cópia, disponibilização e entrega de base de dados 
e informações para os clientes; 

9. Definir as configurações de proteção de aplicações e de dados para as ferramentas 
de segurança da informação; 

10. Coordenar junto às equipes de desenvolvimento de software na solução de incidentes 
de segurança envolvendo software e dados da Dataprev; 

11. Coordenar e apoiar a gestão de vulnerabilidades dos softwares dos produzidos pela 
Dataprev; 

12. Criar e gerenciar métricas relacionadas a segurança da informação para segurança 
de aplicações e de dados; 

13. Identificar e avaliar soluções de proteção de aplicações e de dados que estejam 
alinhadas com as necessidades de negócio da Dataprev. 
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5.5.2 COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
- CGDE 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Desenvolvimento de Software SUDS 

Órgãos Subordinados Coordenação de Controle e Planejamento COCP 

 Coordenação de Demandas e Processos de 
Software 

COPS 

  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar os processos de desenvolvimento de software, gerindo suas demandas, 
garantindo sua utilização padronizada em todas as unidades e promovendo a 
melhoria contínua, assim como implementar e acompanhar indicadores que 
permitam gerenciar a evolução das atividades e apoiar a tomada de decisão. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1.  Definir as metodologias e os padrões para desenvolvimento de software; 

2. Definir critérios, elaborar e implementar os indicadores relativos ao processo de 

desenvolvimento de software, acompanhando sua evolução; 

3.  Assessorar e informar a Superintendência sobre a execução dos projetos de 

desenvolvimento e manutenção de software; 

4. Definir e implementar normas e padrões, controles e procedimentos operacionais 

quanto ao processo de desenvolvimento de software; 

5. Apoiar e acompanhar as equipes de projetos no ciclo de vida dos mesmos; 

6. Definir, coletar e divulgar informações gerenciais em relação à capacidade produtiva 

do atendimento de demandas/projetos de desenvolvimento de software. 
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5.5.2.1 COORDENAÇÃO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO - COCP 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Gestão de 

Desenvolvimento de Software 

CGDE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Acompanhar e monitorar indicadores, metas e resultados da Superintendência de 
Desenvolvimento de Software. Planejar e coordenar os processos relacionados aos 
contratos sob gestão da Coordenação Geral, capacitações internas e migrações. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar gestão das medições contratuais sob gestão técnica da Coordenação Geral; 

2. Orientar as equipes técnicas na medição e confecção dos relatórios mensais de 
gestão técnica; 

3. Controlar vencimentos e renovações contratuais sob gestão técnica da Coordenação 
Geral; 

4. Gerenciar e acompanhar as execuções das ordens de serviço dos contratos sob 
gestão técnica da Coordenação Geral; 

5. Internalizar novos contratos para gestão técnica da Coordenação Geral; 

6. Planejar, coordenar e acompanhar o plano de capacitação da Superintendência de 
Desenvolvimento de Software; 

7. Realizar gestão dos indicadores gerenciais da Superintendência de Desenvolvimento 
de Software; 

8. Planejar e acompanhar as ações de migração realizadas pela Superintendência de 
Desenvolvimento de Software; 

9. Acompanhar as metas trimestrais sob responsabilidade da Superintendência de 
Desenvolvimento de Software; 

10. Acompanhar os resultados e ações do Plano de Ação da Coordenação Geral; 

11. Elaborar mensalmente resumo executivo da Superintendência de Desenvolvimento 
de Software. 
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5.5.2.2 COORDENAÇÃO DE DEMANDAS E PROCESSOS DE SOFTWARE - COPS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Gestão de 

Desenvolvimento de Software 

CGDE 

Órgãos Subordinados Serviço de Processos e Projetos de 
Desenvolvimento de Software 

SPD1 

 Serviço de Processos e Projetos de 
Desenvolvimento de Software 

SPD2 

 Serviço de Processos e Projetos de 
Desenvolvimento de Software 

SPD3 

 Serviço de Processos e Projetos de 
Desenvolvimento de Software 

SPD4 

 Serviço de Processos e Projetos de 
Desenvolvimento de Software 

SPD5 

  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, coordenar, controlar e avaliar a execução das demandas para a 
Superintendência, bem como gerir os processos metodológicos e projetos de 
desenvolvimento de software garantindo a conformidade dos processos de forma a 
viabilizar as entregas planejadas. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Analisar, priorizar e acompanhar as demandas executadas pelas unidades de 
desenvolvimento; 

2. Acompanhar e apurar as horas trabalhadas na execução das demandas/projetos; 

3. Manter e divulgar o acervo de informações das demandas/projetos; 

4. Apoiar a coordenação com informações gerenciais em relação a gestão operacional; 

5. Propor melhoria contínua nas ferramentas de gerenciamento das demandas; 

6. Coordenar e executar ações para manter os processos metodológicos de 
desenvolvimento de software da Dataprev; 

7. Divulgar melhorias nos processos metodológicos de desenvolvimento de software; 

8. Definir e manter o repositório de padrões e medições dos processos metodológicos 
de desenvolvimento de software; 

9. Orientar as equipes de projetos quanto à aplicação dos processos metodológicos de 
desenvolvimento de software definidos; 

10. Realizar o planejamento e acompanhamento das atividades de garantia da 
conformidade dos processos metodológicos de desenvolvimento de software. 
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5.5.2.2.1 SERVIÇO DE PROCESSOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE - SPD1 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação de Demandas e Processos de 

Software 

COPS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar os processos de desenvolvimento e manutenção de software (PD-
Dataprev) e apoiar, acompanhar, avaliar e treinar as equipes de projetos e 
manutenção na utilização dos processos metodológicos de desenvolvimento de 
software. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar os responsáveis e as equipes de projetos e de manutenção na utilização dos 
processos metodológicos de desenvolvimento de software; 

2. Avaliar as equipes de projetos com relação a aderência aos processos metodológicos 
de desenvolvimento de software; 

3. Avaliar as equipes de manutenção com relação a aderência aos processos 
metodológicos de manutenção de software; 

4. Registrar e comunicar os problemas dos projetos e produtos aos gerentes das 
unidades de desenvolvimento e das divisões de manutenções, e os responsáveis 
pelos projetos; 

5. Acompanhar solução de ocorrências, escalonando os problemas, quando pertinente; 

6. Coletar, analisar e divulgar os indicadores e resultados das avaliações dos processos 
metodológicos de desenvolvimento e manutenção, como também do processo de 
testes funcionais e unitários; 

7. Avaliar as equipes de testes com relação a aderência aos processos metodológicos 
de desenvolvimento de software; 

8. Relatar, periodicamente, a situação dos projetos e demandas de manutenção; 

9. Ministrar os treinamentos relacionados aos processos metodológicos de 
desenvolvimento de software, incluindo a manutenção de software; 

10. Prestar atendimento de primeiro nível quanto aos incidentes, orientações e 
capacitações nas ferramentas da suíte de desenvolvimento de software da Dataprev; 

11. Administrar usuários e o armazenamento dos produtos nas ferramentas da suíte de 
desenvolvimento de software da Dataprev; 

12. Homologar as novas versões da suíte de desenvolvimento quanto a aderência do 
processo de desenvolvimento de software; 

13. Propor requisitos de prospecção em relação a novas aquisições de suíte de 
desenvolvimento; 

14. Analisar, corrigir e propor melhoria no processo de desenvolvimento de software. 
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5.5.2.2.2 SERVIÇO DE PROCESSOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE - SPD2 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação de Demandas e Processos de 

Software 

COPS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar os processos de desenvolvimento e manutenção de software (PD-
Dataprev) e apoiar, acompanhar, avaliar e treinar as equipes de projetos e 
manutenção na utilização dos processos metodológicos de desenvolvimento de 
software. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar os  responsáveis e as equipes de projetos e de manutenção na utilização dos 
processos metodológicos de desenvolvimento de software; 

2. Avaliar as equipes de projetos com relação a aderência aos processos metodológicos de 
desenvolvimento de software; 

3. Avaliar as equipes de manutenção com relação a aderência aos processos metodológicos 
de manutenção de software; 

4. Registrar e comunicar os problemas dos projetos e produtos aos gerentes das unidades 
de desenvolvimento e das divisões de manutenções, e os responsáveis pelos projetos; 

5. Acompanhar solução de ocorrências, escalonando os problemas, quando pertinente; 

6. Coletar, analisar e divulgar os indicadores e resultados das avaliações dos processos 
metodológicos de desenvolvimento e manutenção, como também do processo de testes 
funcionais e unitários; 

7. Avaliar as equipes de testes com relação a aderência aos processos metodológicos de 
desenvolvimento de software; 

8. Relatar, periodicamente, a situação dos projetos e demandas de manutenção; 

9. Ministrar os treinamentos relacionados aos processos metodológicos de desenvolvimento 
de software, incluindo a manutenção de software; 

10. Prestar atendimento de primeiro nível quanto aos incidentes, orientações e capacitações 
nas ferramentas da suíte de desenvolvimento de software da Dataprev; 

11. Administrar usuários e o armazenamento dos produtos nas ferramentas da suíte de 
desenvolvimento de software da Dataprev; 

12. Homologar as novas versões da suíte de desenvolvimento quanto a aderência do 
processo de desenvolvimento de software; 

13. Propor requisitos de prospecção em relação a novas aquisições de suíte de 
desenvolvimento; 

14. Analisar, corrigir e propor melhoria no processo de desenvolvimento de software. 
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5.5.2.2.3 SERVIÇO DE PROCESSOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE - SPD3 

 

Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação de Demandas e Processos de 

Software 

COPS 

Órgãos Subordinados Não há  
  
 

OBJETIVOS 

• Coordenar os processos de desenvolvimento e manutenção de software (PD-
Dataprev) e apoiar, acompanhar, avaliar e treinar as equipes de projetos e 
manutenção na utilização dos processos metodológicos de desenvolvimento de 
software. 

 

ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar os responsáveis e as equipes de projetos e de manutenção na utilização dos 
processos metodológicos de desenvolvimento de software; 

2. Avaliar as equipes de projetos com relação a aderência aos processos metodológicos 
de desenvolvimento de software; 

3. Avaliar as equipes de manutenção com relação a aderência aos processos 
metodológicos de manutenção de software; 

4. Registrar e comunicar os problemas dos projetos e produtos aos gerentes das 
unidades de desenvolvimento e das divisões de manutenções, e os responsáveis 
pelos projetos; 

5. Acompanhar solução de ocorrências, escalonando os problemas, quando pertinente; 

6. Coletar, analisar e divulgar os indicadores e resultados das avaliações dos processos 
metodológicos de desenvolvimento e manutenção, como também do processo de 
testes funcionais e unitários; 

7. Avaliar as equipes de testes com relação a aderência aos processos metodológicos 
de desenvolvimento de software; 

8. Relatar, periodicamente, a situação dos projetos e demandas de manutenção; 

9. Ministrar os treinamentos relacionados aos processos metodológicos de 
desenvolvimento de software, incluindo a manutenção de software; 

10. Prestar atendimento de primeiro nível quanto aos incidentes, orientações e 
capacitações nas ferramentas da suíte de desenvolvimento de software da Dataprev; 

11. Administrar usuários e o armazenamento dos produtos nas ferramentas da suíte de 
desenvolvimento de software da Dataprev; 

12. Homologar as novas versões da suíte de desenvolvimento quanto a aderência do 
processo de desenvolvimento de software; 

13. Propor requisitos de prospecção em relação a novas aquisições de suíte de 
desenvolvimento; 

14. Analisar, corrigir e propor melhoria no processo de desenvolvimento de software. 
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5.5.2.2.4 SERVIÇO DE PROCESSOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE - SPD4 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação de Demandas e Processos de 

Software 

COPS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar os processos de desenvolvimento e manutenção de software (PD-
Dataprev) e apoiar, acompanhar, avaliar e treinar as equipes de projetos e 
manutenção na utilização dos processos metodológicos de desenvolvimento de 
software. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar os responsáveis e as equipes de projetos e de manutenção na utilização dos 
processos metodológicos de desenvolvimento de software; 

2. Avaliar as equipes de projetos com relação a aderência aos processos metodológicos de 
desenvolvimento de software; 

3. Avaliar as equipes de manutenção com relação a aderência aos processos metodológicos 
de manutenção de software; 

4. Registrar e comunicar os problemas dos projetos e produtos aos gerentes das unidades 
de desenvolvimento e das divisões de manutenções, e os responsáveis pelos projetos; 

5. Acompanhar solução de ocorrências, escalonando os problemas, quando pertinente; 

6. Coletar, analisar e divulgar os indicadores e resultados das avaliações dos processos 
metodológicos de desenvolvimento e manutenção, como também do processo de testes 
funcionais e unitários; 

7. Avaliar as equipes de testes com relação a aderência aos processos metodológicos de 
desenvolvimento de software; 

8. Relatar, periodicamente, a situação dos projetos e demandas de manutenção; 

9. Ministrar os treinamentos relacionados aos processos metodológicos de desenvolvimento 
de software, incluindo a manutenção de software; 

10. Prestar atendimento de primeiro nível quanto aos incidentes, orientações e capacitações 
nas ferramentas da suíte de desenvolvimento de software da Dataprev; 

11. Administrar usuários e o armazenamento dos produtos nas ferramentas da suíte de 
desenvolvimento de software da Dataprev; 

12. Homologar as novas versões da suíte de desenvolvimento quanto a aderência do 
processo de desenvolvimento de software; 

13. Propor requisitos de prospecção em relação a novas aquisições de suíte de 
desenvolvimento; 

14. Analisar, corrigir e propor melhoria no processo de desenvolvimento de software. 
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5.5.2.2.5 SERVIÇO DE PROCESSOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE - SPD5 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação de Demandas e Processos de 

Software 

COPS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar os processos de desenvolvimento e manutenção de software (PD-
Dataprev) e apoiar, acompanhar, avaliar e treinar as equipes de projetos e 
manutenção na utilização dos processos metodológicos de desenvolvimento de 
software. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar os responsáveis e as equipes de projetos e de manutenção na utilização dos 
processos metodológicos de desenvolvimento de software; 

2. Avaliar as equipes de projetos com relação a aderência aos processos metodológicos de 
desenvolvimento de software; 

3. Avaliar as equipes de manutenção com relação a aderência aos processos metodológicos 
de manutenção de software; 

4. Registrar e comunicar os problemas dos projetos e produtos aos gerentes das unidades 
de desenvolvimento e das divisões de manutenções, e os responsáveis pelos projetos; 

5. Acompanhar solução de ocorrências, escalonando os problemas, quando pertinente; 

6. Coletar, analisar e divulgar os indicadores e resultados das avaliações dos processos 
metodológicos de desenvolvimento e manutenção, como também do processo de testes 
funcionais e unitários; 

7. Avaliar as equipes de testes com relação a aderência aos processos metodológicos de 
desenvolvimento de software; 

8. Relatar, periodicamente, a situação dos projetos e demandas de manutenção; 

9. Ministrar os treinamentos relacionados aos processos metodológicos de desenvolvimento 
de software, incluindo a manutenção de software; 

10. Prestar atendimento de primeiro nível quanto aos incidentes, orientações e capacitações 
nas ferramentas da suíte de desenvolvimento de software da Dataprev; 

11. Administrar usuários e o armazenamento dos produtos nas ferramentas da suíte de 
desenvolvimento de software da Dataprev; 

12. Homologar as novas versões da suíte de desenvolvimento quanto a aderência do 
processo de desenvolvimento de software; 

13. Propor requisitos de prospecção em relação a novas aquisições de suíte de 
desenvolvimento; 

14. Analisar, corrigir e propor melhoria no processo de desenvolvimento de software. 
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5.5.3 DEPARTAMENTO DE TESTES DE SOFTWARE - DETS 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Desenvolvimento de Software SUDS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Conduzir as iniciativas de testes dos produtos de software desenvolvidos e mantidos 
pela Dataprev, realizando a definição e melhoria dos processos de testes, visando 
agregar qualidade aos produtos e o aumento da produtividade das equipes de 
trabalho. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, especificar e coordenar a execução das iniciativas de testes e de controle  
de qualidade dos produtos de software desenvolvidos e mantidos pela Dataprev; 

2. Coordenar e executar ações de definição e melhoria contínua do processo de testes 
de software; 

3. Coordenar e executar capacitações e prestar consultoria quanto aos padrões 
definidos no processo de teste de software, assim como, quanto as ferramentas de 
apoio aos testes de software; 

4. Coordenar a prospecção e implantação de novas ferramentas de apoio aos testes de 
software; 

5. Assessorar e informar a Superintendência por meio de indicadores gerenciais sobre 
o nível de qualidade dos produtos de software desenvolvidos e mantidos pela 
Dataprev; 

6. Representar a Superintendência, interna e externamente, quanto as questões 
relativas ao processo de testes de software e ao nível de qualidade dos produtos de 
software. 
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5.5.4 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARAÍBA - UDPB 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Desenvolvimento de Software SUDS 

Órgãos Subordinados Divisão de Manutenção de Produtos de Software DMP1 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e executar as atividades de especificação de projetos de software, 
codificação e teste de programas e manutenção de produtos, observando a 
qualidade, custo e tempo de entrega, realizando a verificação e validação dos 
processos e produtos de software e garantindo a qualidade dos produtos gerados. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e executar projetos de software; 

2. Gerar os produtos de especificação de projetos de software conforme metodologia 
da Empresa; 

3. Elaborar roteiro de testes de acordo com o plano do projeto; 

4. Definir, em conjunto com a área de arquitetura, a solução arquitetural a ser utilizada 
nos projetos de software; 

5. Executar testes integrados de projetos de software; 

6. Catalogar os itens de software relativos aos projetos; 

7. Codificar os componentes de software de acordo com o modelo arquitetural definido 
em conformidade com os padrões e normas vigentes; 

8. Promover a manutenção corretiva dos componentes de software especificados na 
ordem de serviço de acordo com a arquitetura previamente revalidada; 

9. Planejar, preparar e executar testes unitários e integrados; 

10. Garantir a entrega dos componentes de software em conformidade com as ordens de 
serviço atendendo aos níveis de serviço e qualidade especificados. 
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5.5.4.1 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SOFTWARE - DMP1 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Unidade de Desenvolvimento de Software Paraíba UDPB 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Apoiar a Unidade de Desenvolvimento de Software Paraíba  no cumprimento de suas 
metas, acompanhando e controlando a implementação de demandas corretivas e 
adaptativas dos sistemas desenvolvidos e implantados pelas unidades de 
desenvolvimento prioritariamente, mantendo a aderência dos sistemas ao processo 
de desenvolvimento vigente na Empresa e cumprindo os acordos de nível de serviço 
previstos em contrato com os clientes. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Controlar a implementação de demandas evolutivas e adaptativas prioritárias e de 
curto prazo; 

2. Realizar as manutenções evolutivas, corretivas, emergenciais, dos produtos 
implantados; 

3. Analisar especificação, verificando a completude, complexidade e natureza da 
demanda, avaliando o esforço necessário (em pontos por função) bem como, 
indicando o prazo para sua execução; 

4. Propor, quando possível e adequado, a utilização de padrão mais atualizado do 
framework de desenvolvimento, nas manutenções solicitadas; 

5. Acompanhar o controle de versões do sistema corrigido, de forma que qualquer 
atualização no sistema seja integrável à versão utilizada nos projetos em 
desenvolvimento; 

6. Orientar quanto a melhor forma de implementação da demanda de acordo com as 
características do sistema mantido (manter o padrão adotado pelo sistema em termos 
de tecnologia, projeto físico de construção, performance e reuso de código); 

7. Realizar a codificação os componentes de software especificado, conforme padrão 
estabelecido, através de demandas/atividades e de acordo com a arquitetura 
previamente planejada; 

8. Garantir a atualização da documentação do sistema conforme demanda de 
manutenção solicitada; 

9. Entregar os componentes de software em conformidade com o requerimento do 
cliente e atendendo aos níveis de serviço e qualidade especificados;  

10. Indicar, caso necessário, a incompatibilidade de padrões de codificação através da 
inspeção de códigos fontes constituídos por terceiros (área de negócios ou cliente). 
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5.5.5 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CEARÁ - UDCE 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Desenvolvimento de Software SUDS 

Órgãos Subordinados Divisão de Manutenção de Produtos de Software DMP2 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e executar as atividades de especificação de projetos de software, 
codificação e teste de programas e manutenção de produtos, observando a 
qualidade, custo e tempo de entrega, realizando a verificação e validação dos 
processos e produtos de software e garantindo a qualidade dos produtos gerados. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e executar projetos de software; 

2. Gerar os produtos de especificação de projetos de software conforme metodologia 
da Empresa; 

3. Elaborar roteiro de testes de acordo com o plano do projeto; 

4. Definir, em conjunto com a área de arquitetura, a solução arquitetural a ser utilizada 
nos projetos de software; 

5. Executar testes integrados de projetos de software; 

6. Catalogar os itens de software relativos aos projetos; 

7. Codificar os componentes de software de acordo com o modelo arquitetural definido 
em conformidade com os padrões e normas vigentes; 

8. Promover a manutenção corretiva dos componentes de software especificados na 
ordem de serviço de acordo com a arquitetura previamente revalidada; 

9. Planejar, preparar e executar testes unitários e integrados; 

10. Garantir a entrega dos componentes de software em conformidade com as ordens de 
serviço atendendo aos níveis de serviço e qualidade especificados. 
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5.5.5.1 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SOFTWARE - DMP2 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Unidade de Desenvolvimento de Software Ceará UDCE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Apoiar a Unidade de Desenvolvimento de Software Ceará  no cumprimento de suas 
metas, acompanhando e controlando a implementação de demandas corretivas e 
adaptativas dos sistemas desenvolvidos e implantados pelas unidades de 
desenvolvimento prioritariamente, mantendo a aderência dos sistemas ao processo 
de desenvolvimento vigente na Empresa e cumprindo os acordos de nível de serviço 
previstos em contrato com os clientes. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Controlar a implementação de demandas evolutivas e adaptativas prioritárias e de 

curto prazo; 

2. Realizar as manutenções evolutivas, corretivas, emergenciais, dos produtos 
implantados; 

3. Analisar especificação, verificando a completude, complexidade e natureza da 
demanda, avaliando o esforço necessário (em pontos por função) bem como, 
indicando o prazo para sua execução; 

4. Propor, quando possível e adequado, a utilização de padrão mais atualizado do 
framework de desenvolvimento, nas manutenções solicitadas; 

5. Acompanhar o controle de versões do sistema corrigido, de forma que qualquer 
atualização no sistema seja integrável à versão utilizada nos projetos em 
desenvolvimento; 

6. Orientar quanto a melhor forma de implementação da demanda de acordo com as 
características do sistema mantido (manter o padrão adotado pelo sistema em termos 
de tecnologia, projeto físico de construção, performance e reuso de código); 

7. Realizar a codificação os componentes de software especificado, conforme padrão 
estabelecido, através de demandas/atividades e de acordo com a arquitetura 
previamente planejada; 

8. Garantir a atualização da documentação do sistema conforme demanda de 
manutenção solicitada; 

9. Entregar os componentes de software em conformidade com o requerimento do 
cliente e atendendo aos níveis de serviço e qualidade especificados; 

10. Indicar, caso necessário, a incompatibilidade de padrões de codificação através da 
inspeção de códigos fontes constituídos por terceiros (área de negócios ou cliente). 
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5.5.6 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SANTA CATARINA - UDSC 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Desenvolvimento de Software SUDS 

Órgãos Subordinados Divisão de Manutenção de Produtos de Software DMP3 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e executar as atividades de especificação de projetos de software, 
codificação e teste de programas e manutenção de produtos, observando a 
qualidade, custo e tempo de entrega, realizando a verificação e validação dos 
processos e produtos de software e garantindo a qualidade dos produtos gerados. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e executar projetos de software; 

2. Gerar os produtos de especificação de projetos de software conforme metodologia 
da Empresa; 

3. Elaborar roteiro de testes de acordo com o plano do projeto; 

4. Definir, em conjunto com a área de arquitetura, a solução arquitetural a ser utilizada 
nos projetos de software; 

5. Executar testes integrados de projetos de software; 

6. Catalogar os itens de software relativos aos projetos; 

7. Codificar os componentes de software de acordo com o modelo arquitetural definido 
em conformidade com os padrões e normas vigentes; 

8. Promover a manutenção corretiva dos componentes de software especificados na 
ordem de serviço de acordo com a arquitetura previamente revalidada; 

9. Planejar, preparar e executar testes unitários e integrados; 

10. Garantir a entrega dos componentes de software em conformidade com as ordens de 
serviço atendendo aos níveis de serviço e qualidade especificados. 
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5.5.6.1 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SOFTWARE - DMP3 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Unidade de Desenvolvimento de Software Santa 

Catarina 

UDSC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Apoiar a Unidade de Desenvolvimento de Software Santa Catarina no cumprimento 
de suas metas, acompanhando e controlando a implementação de demandas 
corretivas e adaptativas dos sistemas desenvolvidos e implantados pelas unidades 
de desenvolvimento prioritariamente, mantendo a aderência dos sistemas ao 
processo de desenvolvimento vigente na Empresa e cumprindo os acordos de nível 
de serviço previstos em contrato com os clientes. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Controlar a implementação de demandas evolutivas e adaptativas prioritárias e de 

curto prazo; 

2. Realizar as manutenções evolutivas, corretivas, emergenciais, dos produtos 
implantados; 

3. Analisar especificação, verificando a completude, complexidade e natureza da 
demanda, avaliando o esforço necessário (em pontos por função) bem como, 
indicando o prazo para sua execução; 

4. Propor, quando possível e adequado, a utilização de padrão mais atualizado do 
framework de desenvolvimento, nas manutenções solicitadas; 

5. Acompanhar o controle de versões do sistema corrigido, de forma que qualquer 
atualização no sistema seja integrável à versão utilizada nos projetos em 
desenvolvimento; 

6. Orientar quanto a melhor forma de implementação da demanda de acordo com as 
características do sistema mantido (manter o padrão adotado pelo sistema em termos 
de tecnologia, projeto físico de construção, performance e reuso de código); 

7. Realizar a codificação os componentes de software especificado, conforme padrão 
estabelecido, através de demandas/atividades e de acordo com a arquitetura 
previamente planejada; 

8. Garantir a atualização da documentação do sistema conforme demanda de 
manutenção solicitada; 

9. Entregar os componentes de software em conformidade com o requerimento do 
cliente e atendendo aos níveis de serviço e qualidade especificados; 

10. Indicar, caso necessário, a incompatibilidade de padrões de codificação através da 
inspeção de códigos fontes constituídos por terceiros (área de negócios ou cliente). 
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5.5.7 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE RIO DE JANEIRO - UDRJ 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Desenvolvimento de Software SUDS 

Órgãos Subordinados Divisão de Manutenção de Produtos de Software DMP4 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e executar as atividades de especificação de projetos de software, 
codificação e teste de programas e manutenção de produtos, observando a 
qualidade, custo e tempo de entrega, realizando a verificação e validação dos 
processos e produtos de software e garantindo a qualidade dos produtos gerados. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e executar projetos de software; 

2. Gerar os produtos de especificação de projetos de software conforme metodologia 
da Empresa; 

3. Elaborar roteiro de testes de acordo com o plano do projeto; 

4. Definir, em conjunto com a área de arquitetura, a solução arquitetural a ser utilizada 
nos projetos de software; 

5. Executar testes integrados de projetos de software; 

6. Catalogar os itens de software relativos aos projetos; 

7. Codificar os componentes de software de acordo com o modelo arquitetural definido 
em conformidade com os padrões e normas vigentes; 

8. Promover a manutenção corretiva dos componentes de software especificados na 
ordem de serviço de acordo com a arquitetura previamente revalidada; 

9. Planejar, preparar e executar testes unitários e integrados; 

10. Garantir a entrega dos componentes de software em conformidade com as ordens de 
serviço atendendo aos níveis de serviço e qualidade especificados. 
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5.5.7.1 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SOFTWARE - DMP4 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Unidade de Desenvolvimento de Software Rio de 

Janeiro 

UDRJ 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Apoiar a Unidade de Desenvolvimento de Software Rio de Janeiro no cumprimento 
de suas metas, acompanhando e controlando a implementação de demandas 
corretivas e adaptativas dos sistemas desenvolvidos e implantados pelas unidades 
de desenvolvimento prioritariamente, mantendo a aderência dos sistemas ao 
processo de desenvolvimento vigente na Empresa e cumprindo os acordos de nível 
de serviço previstos em contrato com os clientes. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Controlar a implementação de demandas evolutivas e adaptativas prioritárias e de 

curto prazo; 

2. Realizar as manutenções evolutivas, corretivas, emergenciais, dos produtos 
implantados; 

3. Analisar especificação, verificando a completude, complexidade e natureza da 
demanda, avaliando o esforço necessário (em pontos por função) bem como, 
indicando o prazo para sua execução; 

4. Propor, quando possível e adequado, a utilização de padrão mais atualizado do 
framework de desenvolvimento, nas manutenções solicitadas; 

5. Acompanhar o controle de versões do sistema corrigido, de forma que qualquer 
atualização no sistema seja integrável à versão utilizada nos projetos em 
desenvolvimento; 

6. Orientar quanto a melhor forma de implementação da demanda de acordo com as 
características do sistema mantido (manter o padrão adotado pelo sistema em termos 
de tecnologia, projeto físico de construção, performance e reuso de código); 

7. Realizar a codificação os componentes de software especificado, conforme padrão 
estabelecido, através de demandas/atividades e de acordo com a arquitetura 
previamente planejada; 

8. Garantir a atualização da documentação do sistema conforme demanda de 
manutenção solicitada; 

9. Entregar os componentes de software em conformidade com o requerimento do 
cliente e atendendo aos níveis de serviço e qualidade especificados; 

10. Indicar, caso necessário, a incompatibilidade de padrões de codificação através da 
inspeção de códigos fontes constituídos por terceiros (área de negócios ou cliente). 
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5.5.8 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE RIO GRANDE DO NORTE - 
UDRN 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Desenvolvimento de Software SUDS 

Órgãos Subordinados Divisão de Manutenção de Produtos de Software DMP5 
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e executar as atividades de especificação de projetos de software, 
codificação e teste de programas e manutenção de produtos, observando a 
qualidade, custo e tempo de entrega, realizando a verificação e validação dos 
processos e produtos de software e garantindo a qualidade dos produtos gerados. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e executar projetos de software; 

2. Gerar os produtos de especificação de projetos de software conforme metodologia 
da Empresa; 

3. Elaborar roteiro de testes de acordo com o plano do projeto; 

4. Definir, em conjunto com a área de arquitetura, a solução arquitetural a ser utilizada 
nos projetos de software; 

5. Executar testes integrados de projetos de software; 

6. Catalogar os itens de software relativos aos projetos; 

7. Codificar os componentes de software de acordo com o modelo arquitetural definido 
em conformidade com os padrões e normas vigentes; 

8. Promover a manutenção corretiva dos componentes de software especificados na 
ordem de serviço de acordo com a arquitetura previamente revalidada; 

9. Planejar, preparar e executar testes unitários e integrados; 

10. Garantir a entrega dos componentes de software em conformidade com as ordens de 
serviço atendendo aos níveis de serviço e qualidade especificados. 
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5.5.8.1 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SOFTWARE - DMP5 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Unidade de Desenvolvimento de Software Rio 

Grande do Norte 

UDRN 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Apoiar a Unidade de Desenvolvimento de Software Rio Grande do Norte no 
cumprimento de suas metas, acompanhando e controlando a implementação de 
demandas corretivas e adaptativas dos sistemas desenvolvidos e implantados pelas 
unidades de desenvolvimento prioritariamente, mantendo a aderência dos sistemas 
ao processo de desenvolvimento vigente na Empresa e cumprindo os acordos de 
nível de serviço previstos em contrato com os clientes. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Controlar a implementação de demandas evolutivas e adaptativas prioritárias e de 

curto prazo; 

2. Realizar as manutenções evolutivas, corretivas, emergenciais, dos produtos 
implantados; 

3. Analisar especificação, verificando a completude, complexidade e natureza da 
demanda, avaliando o esforço necessário (em pontos por função) bem como, 
indicando o prazo para sua execução; 

4. Propor, quando possível e adequado, a utilização de padrão mais atualizado do 
framework de desenvolvimento, nas manutenções solicitadas; 

5. Acompanhar o controle de versões do sistema corrigido, de forma que qualquer 
atualização no sistema seja integrável à versão utilizada nos projetos em 
desenvolvimento; 

6. Orientar quanto a melhor forma de implementação da demanda de acordo com as 
características do sistema mantido (manter o padrão adotado pelo sistema em termos 
de tecnologia, projeto físico de construção, performance e reuso de código); 

7. Realizar a codificação os componentes de software especificado, conforme padrão 
estabelecido, através de demandas/atividades e de acordo com a arquitetura 
previamente planejada; 

8. Garantir a atualização da documentação do sistema conforme demanda de 
manutenção solicitada; 

9. Entregar os componentes de software em conformidade com o requerimento do 
cliente e atendendo aos níveis de serviço e qualidade especificados; 

10. Indicar, caso necessário, a incompatibilidade de padrões de codificação através da 
inspeção de códigos fontes constituídos por terceiros (área de negócios ou cliente). 
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5.6 SUPERINTENDÊNCIA DE RELACIONAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS - SURS 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 

Informações 

DRD 

Órgãos Subordinados Coordenação Geral de Gestão e Monitoramento CGGM 

 Departamento de Serviços do Trabalho, Receita e 
Outros Clientes 

DEFT 

 Departamento de Serviços do INSS e Assistência 
Social 

DEIA 

 Departamento de Relacionamento e Contratos DERC 
  

 
OBJETIVOS 

• Integrar e coordenar as ações referentes ao relacionamento com os clientes, bem 
como os processos e atividades operacionais, visando a excelência no atendimento 
e eficiência, qualidade e segurança na administração e sustentação dos produtos e 
serviços de TIC disponíveis no portfólio da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Zelar pelo cumprimento dos compromissos contratuais, relativos aos produtos e 
serviços de TIC ofertados pela Dataprev; 

2. Assessorar e informar a Diretoria quanto às questões relativas aos produtos e 
serviços de TIC ofertados e sobre a execução de novas demandas de 
desenvolvimento de software; 

3. Representar a Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações, junto 
aos clientes, nas negociações referentes a novas demandas e nas questões relativas 
aos produtos e serviços de TIC já ofertados; 

4. Definir, em conjunto com a Diretoria, estratégias para prospecção de novos clientes 
e o desenvolvimento de novos produtos e serviços de TIC; 

5. Coordenar, junto a outras áreas da Empresa, o planejamento para monitoramento, 
controle e avaliação dos produtos e serviços de TIC ofertados pela Dataprev; 

6. Propiciar as condições para garantir eficiência, qualidade e segurança na 
administração e sustentação dos produtos e serviços de TIC disponíveis no portfólio 
da Empresa; 

7. Elaborar e implementar políticas, normas e procedimentos operacionais no âmbito de 
seus órgãos subordinados;  

8. Definir critérios, elaborar e implementar indicadores de desempenho relativos à 
execução dos contratos e ao comportamento dos produtos e serviços de TIC, 
acompanhando sua evolução; 

9. Negociar prioridades e prazos junto aos clientes e às áreas envolvidas da Dataprev, 
para execução dos serviços solicitados; 

10. Atender às necessidades de informações dos clientes internos, externos e órgãos de 
controle referentes ao acervo de dados mantido pela Dataprev e zelar pela garantia 
da qualidade e da segurança das informações. 
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5.6.1 COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO E MONITORAMENTO - CGGM 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Relacionamento e Gestão de 

Serviços 

SURS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e propor diretrizes e padrões para a estruturação das ações de 
relacionamento junto ao cliente, negócio e gestão de serviços. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Atuar como guardiã de processos de acordo com os modelos estabelecidos pela 
área de processos; 

2. Atuar na interface entre a Superintendência de Relacionamento e Gestão de 
Serviços com a área de Planejamento e Gestão; 

3. Coordenar ações estruturadas relativas a relacionamento e gestão de serviço; 

4. Apoiar na elaboração de materiais institucionais relacionados aos serviços 
prestados aos clientes; 

5. Coordenar, no âmbito da Superintendência de Relacionamento e Gestão de 
Serviços, temas relativos aos processos de gestão e governança dos serviços; 

6. Apoiar as questões relativas a acordos de níveis operacionais – ANO e acordos 
de níveis de serviços – ANS; 

7. Disseminar a cultura de gestão de serviços na Superintendência de 
Relacionamento e Gestão de Serviços; 

8. Implantar painéis de informações e gerir indicadores de negócio; 

9. Apoiar na definição e capacitação técnica dos colaboradores da Superintendência 
de Relacionamento e Gestão de Serviços; 

10. Apoiar na estruturação e implantação, no âmbito da Superintendência de 
Relacionamento e Gestão de Serviços, das ferramentas institucionais. 
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5.6.2 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO TRABALHO, RECEITA E OUTROS 
CLIENTES - DEFT 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Relacionamento e Gestão de 

Serviços 

SURS 

Órgãos Subordinados Divisão de Gestão de Serviços da RFB e PGFN DIRP 

 Divisão de Gestão de Serviços da PREVIC e 
Outros Clientes 

DIPO 

 Divisão de Serviços de Business Inteligence DIBI 
 Divisão de Gestão de Serviços de Previdência e 

Trabalho 

DIPT 

 Divisão de Gestão de Serviços Compartilhados de 
TI e de Identidade e Acesso 

DICA 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços, atuando nas atividades de desenho, transição, operação e melhoria 
contínua, visando o cumprimento dos acordos de níveis de serviços firmados em 
contrato com os clientes Ministério do Trabalho, Receita Federal e outros clientes. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Zelar pelo cumprimento dos compromissos contratuais, relativos aos serviços sob 
gestão do departamento; 

2. Elaborar e acompanhar a execução e o desenvolvimento do planejamento tático do 
departamento; 

3. Definir as premissas para o planejamento operacional de seus órgãos subordinados; 

4. Coordenar e avaliar as ações operacionais de seus órgãos subordinados; 

5. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Empresa, quando houver; 

6. Analisar e acompanhar demandas e projetos, provenientes das áreas da Empresa, 
para todos os serviços sob gestão do departamento; 

7. Assessorar e informar à Superintendência quanto às questões relativas aos serviços 
sob gestão do departamento; 

8. Definir e gerir os indicadores dos serviços sob sua gestão; 

9. Propor, ao superintendente, a necessidade de evoluções no serviço sempre que as 
características da demanda assim o exigirem; 

10. Definir estratégias internas para gestão dos serviços implantados; 

11. Adotar os ajustes necessários à melhoria da prestação do serviço sob sua gestão; 

12. Acompanhar, junto ao órgão responsável pela gestão de projetos, os projetos 
previamente aprovados que sejam inerentes a sua área; 

13. Levantar e definir as necessidades de capacitação da equipe, nos serviços de sua 
área de atuação, requisitando ao órgão responsável por treinamento a promoção das 
capacitações, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

14. Subsidiar o Departamento de Relacionamento e Contratos com informações para 
resposta a ofícios e comunicações dos clientes. 
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5.6.2.1 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA RFB E PGFN - DIRP 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Serviços do Trabalho, Receita e 

Outros Clientes 

DEFT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços de competência da divisão, referentes à Receita Federal do Brasil 
e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, participando das atividades de 
especificação, implantação, operação e mudanças, para o atendimento das 
demandas dos clientes ou demandas internas, mantendo os serviços disponíveis, 
conforme os acordos de níveis de serviços firmados em contrato com os clientes, e 
dos acordos de níveis operacionais estabelecidos com as áreas internas da 
Empresa.. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar a área de Relacionamento com insumos para elaboração de “Propostas 
Comerciais” e “Propostas de Atendimento”; 

2. Elaborar a “Especificação de Solução” para o atendimento das demandas dos 
Clientes; 

3. Emitir pareceres sobre os impactos das entregas e soluções nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Gerir a execução das demandas relacionadas aos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, comunicando, negociando e acompanhando as ações junto às Divisões 
envolvidas; 

5. Coordenar e certificar-se da efetividade da: especificação, desenvolvimento, testes, 
homologações e implantações das demandas dos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, reportando à área de Relacionamento demandante, situações que possam 
impactar no “Portfólio de Soluções do Cliente”; 

6. Realizar a pré-homologação da entrega com a participação da Área de 
Relacionamento; 

7. Avaliar se a entrega está pronta para a homologação e, quando solicitado, 
acompanhá-la a partir da condução pela Área de Relacionamento; 

8. Elaborar “Estimativa de Pontos por Função” para o atendimento das demandas dos 
Clientes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

9. Prover insumos para geração do custo inicial de novos Serviços sob 
Responsabilidade da Divisão; 

10. Acompanhar a evolução dos custos dos Serviços sob responsabilidade da divisão, 
visando subsídios para a Área de Relacionamento; 

11. Acompanhar e gerir os indicadores de desempenho e os níveis de qualidade dos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

12. Avaliar e aprovar os Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) dos Serviços 
sob responsabilidade da Divisão, com foco nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) 
e com o objetivo de realizar melhorias nos Serviços em questão; 
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13. Participar, com a Área de Negócio, das negociações para desativação de Serviços e 
comunicar, no momento que se fizer necessário, a Área de Gestão de ANS, para que 
esta atualize o RGNS; 

14. Atuar na gestão de incidentes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
avaliando os incidentes, apoiando na descoberta da solução e acompanhando a 
resolução e fechamento, tendo especial atenção às questões que podem incidir em 
glosas contratuais contra a Dataprev; 

15. Manter a área de Relacionamento informada sobre a ocorrência, acompanhamento, 
solução e fechamento dos incidentes nos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

16. Atuar na gestão de problemas dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
cadastrando e acompanhado a evolução e solução dos problemas identificados; 

17. Atuar na gestão de disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
subsidiando a Divisão de Disponibilidade com informações para elaboração do “Plano 
de Disponibilidade do Serviço”, promovendo e acompanhando o cumprimento das 
“Recomendações” e, acompanhando as ações ligadas aos “Pontos de Atenção”; 

18. Certificar-se de que todos os testes necessários foram executados com sucesso, nos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão, antes da liberação para Implantações e 
Mudanças em ambiente produtivo; 

19. Planejar, solicitar, autorizar e acompanhar as Implantações, Liberações e Mudanças, 
em ambiente produtivo, dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, informando e 
atuando junto às Divisões responsáveis pelo ciclo de vida do Serviço; 

20. Comunicar as partes interessadas sobre as Mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

21. Validar, após execuções de Mudanças e em conjunto a área de Relacionamento, a 
disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

22. Manter atualizadas as informações dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
nas ferramentas institucionalizadas e seguindo os processos estabelecidos para tal; 

23. Apoiar as ações de Atendimento a Usuários nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

24. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

25. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

26. Propor melhorias nos instrumentos contratuais referentes aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

27. Propor e encaminhar evoluções nos Serviços existentes, assim como novas soluções 
e Serviços; 

28. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

29. Homologar os Serviços prestados por fornecedores externos, quando necessário; 

30. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

31. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

32. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para a gestão de serviços; 
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33. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

34. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

35. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.2.2 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA PREVIC E OUTROS CLIENTES - DIPO 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Serviços do Trabalho, Receita e 

Outros Clientes 

DEFT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços de competência da divisão, referentes à Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar e outros clientes, participando das atividades de 
especificação, implantação, operação e mudanças, para o atendimento das 
demandas dos clientes ou demandas internas, mantendo os serviços disponíveis, 
conforme os acordos de níveis de serviços firmados em contrato com os clientes, e 
dos acordos de níveis operacionais estabelecidos com as áreas internas da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar a área de Relacionamento com insumos para elaboração de “Propostas 
Comerciais” e “Propostas de Atendimento”; 

2. Elaborar a “Especificação de Solução” para o atendimento das demandas dos 
Clientes; 

3. Emitir pareceres sobre os impactos das entregas e soluções nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Gerir a execução das demandas relacionadas aos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, comunicando, negociando e acompanhando as ações junto às Divisões 
envolvidas; 

5. Coordenar e certificar-se da efetividade da: especificação, desenvolvimento, testes, 
homologações e implantações das demandas dos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, reportando à área de Relacionamento demandante, situações que possam 
impactar no “Portfólio de Soluções do Cliente”; 

6. Realizar a pré-homologação da entrega com a participação da Área de 
Relacionamento; 

7. Avaliar se a entrega está pronta para a homologação e, quando solicitado, 
acompanhá-la a partir da condução pela Área de Relacionamento; 

8. Elaborar “Estimativa de Pontos por Função” para o atendimento das demandas dos 
Clientes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

9. Prover insumos para geração do custo inicial de novos Serviços sob 
Responsabilidade da Divisão; 

10. Acompanhar a evolução dos custos dos Serviços sob responsabilidade da divisão, 
visando subsídios para a Área de Relacionamento; 

11. Acompanhar e gerir os indicadores de desempenho e os níveis de qualidade dos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

12. Avaliar e aprovar os Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) dos Serviços 
sob responsabilidade da Divisão, com foco nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) 
e com o objetivo de realizar melhorias nos Serviços em questão; 
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13. Participar, com a Área de Negócio, das negociações para desativação de Serviços 
e comunicar, no momento que se fizer necessário, à Área de Gestão de ANS, para 
que esta atualize o RGNS; 

14. Atuar na gestão de incidentes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
avaliando os incidentes, apoiando na descoberta da solução e acompanhando a 
resolução e fechamento, tendo especial atenção às questões que podem incidir em 
glosas contratuais contra a Dataprev; 

15. Manter a área de Relacionamento informada sobre a ocorrência, acompanhamento, 
solução e fechamento dos incidentes nos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

16. Atuar na gestão de problemas dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
cadastrando e acompanhando a evolução e solução dos problemas identificados; 

17. Atuar na gestão de disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
subsidiando a Divisão de Disponibilidade com informações para elaboração do “Plano 
de Disponibilidade do Serviço”, promovendo e acompanhando o cumprimento das 
“Recomendações” e, acompanhado as ações ligadas aos “Pontos de Atenção”; 

18. Certificar-se de que todos os testes necessários foram executados com sucesso, nos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão, antes da liberação para Implantações e 
Mudanças em ambiente produtivo; 

19. Planejar, solicitar, autorizar e acompanhar as Implantações, Liberações e Mudanças, 
em ambiente produtivo, dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, informando e 
atuando junto às Divisões responsáveis pelo ciclo de vida do Serviço; 

20. Comunicar às partes interessadas sobre as Mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

21. Validar, após execuções de Mudanças e em conjunto com a área de Relacionamento, 
a disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

22. Manter atualizadas as informações dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
nas ferramentas institucionalizadas e seguindo os processos estabelecidos para tal; 

23. Apoiar as ações de Atendimento a Usuários nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

24. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

25. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

26. Propor melhorias nos instrumentos contratuais referentes aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

27. Propor e encaminhar evoluções nos Serviços existentes, assim como novas soluções 
e Serviços; 

28. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

29. Homologar os Serviços prestados por fornecedores externos, quando necessário; 

30. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

31. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

32. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para a gestão de serviços 
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33. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

34. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

35. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.2.3 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE BUSINESS INTELIGENCE - DIBI 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Serviços do Trabalho, Receita e 

Outros Clientes 

DEFT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços de competência da divisão, referentes à Business Intelligence, 
participando das atividades de especificação, implantação, operação e mudanças, 
para o atendimento das demandas dos clientes ou demandas internas, mantendo os 
serviços disponíveis, conforme os acordos de níveis de serviços firmados em contrato 
com os clientes, e dos acordos de níveis operacionais estabelecidos com as áreas 
internas da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar a área de Relacionamento com insumos para elaboração de “Propostas 
Comerciais” e “Propostas de Atendimento”; 

2. Elaborar a “Especificação de Solução” para o atendimento das demandas dos 
Clientes; 

3. Emitir pareceres sobre os impactos das entregas e soluções nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Gerir a execução das demandas relacionadas aos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, comunicando, negociando e acompanhando as ações junto às Divisões 
envolvidas; 

5. Coordenar e certificar-se da efetividade da: especificação, desenvolvimento, testes, 
homologações e implantações das demandas dos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, reportando a área de Relacionamento demandante, situações que possam 
impactar no “Portfólio de Soluções do Cliente”; 

6. Realizar a pré-homologação da entrega com a participação da Área de 
Relacionamento; 

7. Avaliar se a entrega está pronta para a homologação e, quando solicitado, 
acompanhá-la a partir da condução pela Área de Relacionamento; 

8. Elaborar “Estimativa de Pontos por Função” para o atendimento das demandas dos 
Clientes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

9. Prover insumos para geração do custo inicial de novos Serviços sob 
Responsabilidade da Divisão; 

10. Acompanhar a evolução dos custos dos Serviços sob responsabilidade da divisão, 
visando subsídios para a Área de Relacionamento; 

11. Acompanhar e gerir os indicadores de desempenho e os níveis de qualidade dos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

12. Avaliar e aprovar os Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) dos Serviços 
sob responsabilidade da Divisão, com foco nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) 
e com o objetivo de realizar melhorias nos Serviços em questão; 
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13. Participar, com a Área de Negócio, das negociações para desativação de Serviços e 
comunicar, no momento que se fizer necessário, à Área de Gestão de ANS, para que 
esta atualize o RGNS; 

14. Atuar na gestão de incidentes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
avaliando os incidentes, apoiando na descoberta da solução e acompanhando a 
resolução e fechamento, tendo especial atenção às questões que podem incidir em 
glosas contratuais contra a Dataprev; 

15. Manter a área de Relacionamento informada sobre a ocorrência, acompanhamento, 
solução e fechamento dos incidentes nos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

16. Atuar na gestão de problemas dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
cadastrando e acompanhado a evolução e solução dos problemas identificados; 

17. Atuar na gestão de disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
subsidiando a Divisão de Disponibilidade com informações para elaboração do “Plano 
de Disponibilidade do Serviço”, promovendo e acompanhando o cumprimento das 
“Recomendações” e, acompanhado as ações ligadas aos “Pontos de Atenção”; 

18. Certificar-se de que todos os testes necessários foram executados com sucesso, nos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão, antes da liberação para Implantações e 
Mudanças em ambiente produtivo; 

19. Planejar, solicitar, autorizar e acompanhar as Implantações, Liberações e Mudanças, 
em ambiente produtivo, dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, informando e 
atuando junto as Divisões responsáveis pelo ciclo de vida do Serviço; 

20. Comunicar as partes interessadas sobre as Mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

21. Validar, após execuções de Mudanças e em conjunto com a área de Relacionamento, 
a disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

22. Manter atualizadas as informações dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
nas ferramentas institucionalizadas e seguindo os processos estabelecidos para tal; 

23. Apoiar as ações de Atendimento a Usuários nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

24. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

25. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

26. Propor melhorias nos instrumentos contratuais referentes aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

27. Propor e encaminhar evoluções nos Serviços existentes, assim como novas soluções 
e Serviços; 

28. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

29. Homologar os Serviços prestados por fornecedores externos, quando necessário; 

30. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

31. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

32. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para a gestão de serviços 
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33. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

34. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

35. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.2.4 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO - DIPT 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Serviços do Trabalho, Receita e 

Outros Clientes 

DEFT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços de competência da divisão, referentes à Previdência e ao Ministério 
do Trabalho, participando das atividades de especificação, implantação, operação e 
mudanças, para o atendimento das demandas dos clientes ou demandas internas, 
mantendo os serviços disponíveis, conforme os acordos de níveis de serviços 
firmados em contrato com os clientes, e dos acordos de níveis operacionais 
estabelecidos com as áreas internas da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar a área de Relacionamento com insumos para elaboração de “Propostas 
Comerciais” e “Propostas de Atendimento”; 

2. Elaborar a “Especificação de Solução” para o atendimento das demandas dos 
Clientes; 

3. Emitir pareceres sobre os impactos das entregas e soluções nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Gerir a execução das demandas relacionadas aos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, comunicando, negociando e acompanhando as ações junto às Divisões 
envolvidas; 

5. Coordenar e certificar-se da efetividade da: especificação, desenvolvimento, testes, 
homologações e implantações das demandas dos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, reportando à área de Relacionamento demandante, situações que possam 
impactar no “Portfólio de Soluções do Cliente”; 

6. Realizar a pré-homologação da entrega com a participação da Área de 
Relacionamento; 

7. Avaliar se a entrega está pronta para a homologação e, quando solicitado, 
acompanhá-la a partir da condução pela Área de Relacionamento; 

8. Elaborar “Estimativa de Pontos por Função” para o atendimento das demandas dos 
Clientes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

9. Prover insumos para geração do custo inicial de novos Serviços sob 
Responsabilidade da Divisão; 

10. Acompanhar a evolução dos custos dos Serviços sob responsabilidade da divisão, 
visando subsídios para a Área de Relacionamento; 

11. Acompanhar e gerir os indicadores de desempenho e os níveis de qualidade dos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

12. Avaliar e aprovar os Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) dos Serviços 
sob responsabilidade da Divisão, com foco nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) 
e com o objetivo de realizar melhorias nos Serviços em questão; 
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13. Participar, com a Área de Negócio, das negociações para desativação de Serviços e 
comunicar, no momento que se fizer necessário, a Área de Gestão de ANS, para que 
esta atualize o RGNS; 

14. Atuar na gestão de incidentes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
avaliando os incidentes, apoiando na descoberta da solução e acompanhando a 
resolução e fechamento, tendo especial atenção as questões que podem incidir em 
glosas contratuais contra a Dataprev; 

15. Manter a área de Relacionamento informada sobre a ocorrência, acompanhamento, 
solução e fechamento dos incidentes nos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

16. Atuar na gestão de problemas dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
cadastrando e acompanhado a evolução e solução dos problemas identificados; 

17. Atuar na gestão de disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
subsidiando a Divisão de Disponibilidade com informações para elaboração do “Plano 
de Disponibilidade do Serviço”, promovendo e acompanhando o cumprimento das 
“Recomendações” e, acompanhado as ações ligadas aos “Pontos de Atenção”; 

18. Certificar-se de que todos os testes necessários foram executados com sucesso, nos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão, antes da liberação para Implantações e 
Mudanças em ambiente produtivo; 

19. Planejar, solicitar, autorizar e acompanhar as Implantações, Liberações e Mudanças, 
em ambiente produtivo, dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, informando e 
atuando junto às Divisões responsáveis pelo ciclo de vida do Serviço; 

20. Comunicar as partes interessadas sobre as Mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

21. Validar, após execuções de Mudanças e em conjunto com a área de Relacionamento, 
a disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

22. Manter atualizadas as informações dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
nas ferramentas institucionalizadas e seguindo os processos estabelecidos para tal; 

23. Apoiar as ações de Atendimento a Usuários nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

24. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

25. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

26. Propor melhorias nos instrumentos contratuais referentes aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

27. Propor e encaminhar evoluções nos Serviços existentes, assim como novas soluções 
e Serviços; 

28. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

29. Homologar os Serviços prestados por fornecedores externos, quando necessário; 

30. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

31. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

32. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para a gestão de serviços 
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33. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

34. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

35. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.2.5 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE TI E DE 
IDENTIDADE E ACESSO - DICA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Serviços do Trabalho, Receita e 

Outros Clientes 

DEFT 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços de competência da divisão, referentes a serviços compartilhados de 
TI e de identidade de acesso, participando das atividades de especificação, 
implantação, operação e mudanças, para o atendimento das demandas dos clientes 
ou demandas internas, mantendo os serviços disponíveis, conforme os acordos de 
níveis de serviços firmados em contrato com os clientes, e dos acordos de níveis 
operacionais estabelecidos com as áreas internas da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar a área de Relacionamento com insumos para elaboração de “Propostas 
Comerciais” e “Propostas de Atendimento”; 

2. Elaborar a “Especificação de Solução” para o atendimento das demandas dos 
Clientes; 

3. Emitir pareceres sobre os impactos das entregas e soluções nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Gerir a execução das demandas relacionadas aos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, comunicando, negociando e acompanhando as ações junto às Divisões 
envolvidas; 

5. Coordenar e certificar-se da efetividade da: especificação, desenvolvimento, testes, 
homologações e implantações das demandas dos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, reportando à área de Relacionamento demandante, situações que possam 
impactar no “Portfólio de Soluções do Cliente”; 

6. Realizar a pré-homologação da entrega com a participação da Área de 
Relacionamento; 

7. Avaliar se a entrega está pronta para a homologação e, quando solicitado, 
acompanhá-la a partir da condução pela Área de Relacionamento; 

8. Elaborar “Estimativa de Pontos por Função” para o atendimento das demandas dos 
Clientes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

9. Prover insumos para geração do custo inicial de novos Serviços sob 
Responsabilidade da Divisão; 

10. Acompanhar a evolução dos custos dos Serviços sob responsabilidade da divisão, 
visando subsídios para a Área de Relacionamento; 

11. Acompanhar e gerir os indicadores de desempenho e os níveis de qualidade dos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

12. Avaliar e aprovar os Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) dos Serviços 
sob responsabilidade da Divisão, com foco nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) 
e com o objetivo de realizar melhorias nos Serviços em questão; 
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13. Participar, com a Área de Negócio, das negociações para desativação de Serviços e 
comunicar, no momento que se fizer necessário, a Área de Gestão de ANS, para que 
esta atualize o RGNS; 

14. Atuar na gestão de incidentes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
avaliando os incidentes, apoiando na descoberta da solução e acompanhado a 
resolução e fechamento, tendo especial atenção as questões que podem incidir em 
glosas contratuais contra a Dataprev; 

15. Manter a área de Relacionamento informada sobre a ocorrência, acompanhamento, 
solução e fechamento dos incidentes nos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

16. Atuar na gestão de problemas dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
cadastrando e acompanhado a evolução e solução dos problemas identificados; 

17. Atuar na gestão de disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
subsidiando a Divisão de Disponibilidade com informações para elaboração do “Plano 
de Disponibilidade do Serviço”, promovendo e acompanhando o cumprimento das 
“Recomendações” e, acompanhado as ações ligadas aos “Pontos de Atenção”; 

18. Certificar-se de que todos os testes necessários foram executados com sucesso, nos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão, antes da liberação para Implantações e 
Mudanças em ambiente produtivo; 

19. Planejar, solicitar, autorizar e acompanhar as Implantações, Liberações e Mudanças, 
em ambiente produtivo, dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, informando e 
atuando junto as Divisões responsáveis pelo ciclo de vida do Serviço; 

20. Comunicar às partes interessadas sobre as Mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

21. Validar, após execuções de Mudanças e em conjunto a área de Relacionamento, a 
disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

22. Manter atualizadas as informações dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
nas ferramentas institucionalizadas e seguindo os processos estabelecidos para tal; 

23. Apoiar as ações de Atendimento a Usuários nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

24. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

25. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

26. Propor melhorias nos instrumentos contratuais referentes aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

27. Propor e encaminhar evoluções nos Serviços existentes, assim como novas soluções 
e Serviços; 

28. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

29. Homologar os Serviços prestados por fornecedores externos, quando necessário; 

30. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

31. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

32. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para a gestão de serviços 
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33. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

34. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

35. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.3 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INSS E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEIA 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Relacionamento e Gestão de 

Serviços 

SURS 

Órgãos Subordinados Divisão de Gestão de Serviços de Atendimento e 
Áreas de Gestão do INSS 

DIAA 

 Divisão de Gestão de Serviços de 
Reconhecimento de Direitos 

DIRD 

 Divisão de Gestão de Serviços de Pagamento de 
Benefícios 

DIPB 

 Divisão de Gestão de Serviços de Manutenção de 
Benefícios 

DIMB 

 Divisão de Gestão de Serviços de Cadastro DICD 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços, atuando nas atividades de desenho, transição, operação e melhoria 
contínua, visando o cumprimento dos acordos de níveis de serviços firmados em 
contrato com os clientes INSS e a Secretaria de Assistência Social. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Zelar pelo cumprimento dos compromissos contratuais, relativos aos serviços sob 
gestão do departamento; 

2. Elaborar e acompanhar a execução e o desenvolvimento do planejamento tático do 
departamento; 

3. Definir as premissas para o planejamento operacional de seus órgãos subordinados; 

4. Coordenar e avaliar as ações operacionais de seus órgãos subordinados; 

5. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Empresa, quando houver; 

6. Analisar e acompanhar demandas e projetos, provenientes das áreas da Empresa, 
para todos os serviços sob gestão do departamento; 

7. Assessorar e informar a Superintendência quanto às questões relativas aos serviços 
sob gestão do departamento; 

8. Definir e gerir os indicadores dos serviços sob sua gestão; 

9. Propor, ao superintendente, a necessidade de evoluções no serviço sempre que as 
características da demanda assim o exigirem; 

10. Definir estratégias internas para gestão dos serviços implantados; 

11. Adotar os ajustes necessários a melhoria da prestação do serviço sob sua gestão; 

12. Acompanhar, junto ao órgão responsável pela gestão de projetos, os projetos 
previamente aprovados que sejam inerentes a sua área; 

13. Levantar e definir as necessidades de capacitação da equipe, nos serviços de sua 
área de atuação, requisitando ao órgão responsável por treinamento a promoção das 
capacitações, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

14. Subsidiar a área de Relacionamento e Contratos com informações para resposta a 
ofícios e comunicações dos clientes. 
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5.6.3.1 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ÁREAS DE GESTÃO 
DO INSS - DIAA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Serviços do INSS e Assistência 

Social 
DEIA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços de competência da divisão, referentes a serviços de atendimento e 
áreas de gestão do INSS, participando das atividades de especificação, implantação, 
operação e mudanças, para o atendimento das demandas dos clientes ou demandas 
internas, mantendo os serviços disponíveis, conforme os acordos de níveis de 
serviços firmados em contrato com os clientes, e dos acordos de níveis operacionais 
estabelecidos com as áreas internas da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar a área de Relacionamento com insumos para elaboração de “Propostas 
Comerciais” e “Propostas de Atendimento”; 

2. Elaborar a “Especificação de Solução” para o atendimento das demandas dos 
Clientes; 

3. Emitir pareceres sobre os impactos das entregas e soluções nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Gerir a execução das demandas relacionadas aos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, comunicando, negociando e acompanhando as ações junto às Divisões 
envolvidas; 

5. Coordenar e certificar-se da efetividade da: especificação, desenvolvimento, testes, 
homologações e implantações das demandas dos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, reportando à área de Relacionamento demandante, situações que possam 
impactar no “Portfólio de Soluções do Cliente”; 

6. Realizar a pré-homologação da entrega com a participação da Área de 
Relacionamento; 

7. Avaliar se a entrega está pronta para a homologação e, quando solicitado, 
acompanhá-la a partir da condução pela Área de Relacionamento; 

8. Elaborar “Estimativa de Pontos por Função” para o atendimento das demandas dos 
Clientes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

9. Prover insumos para geração do custo inicial de novos Serviços sob 
Responsabilidade da Divisão; 

10. Acompanhar a evolução dos custos dos Serviços sob responsabilidade da divisão, 
visando subsídios para a Área de Relacionamento; 

11. Acompanhar e gerir os indicadores de desempenho e os níveis de qualidade dos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

12. Avaliar e aprovar os Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) dos Serviços 
sob responsabilidade da Divisão, com foco nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) 
e com o objetivo de realizar melhorias nos Serviços em questão; 
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13. Participar, com a Área de Negócio, das negociações para desativação de Serviços e 
comunicar, no momento que se fizer necessário, a Área de Gestão de ANS, para que 
esta atualize o RGNS; 

14. Atuar na gestão de incidentes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
avaliando os incidentes, apoiando na descoberta da solução e acompanhando a 
resolução e fechamento, tendo especial atenção as questões que podem incidir em 
glosas contratuais contra a Dataprev; 

15. Manter a área de Relacionamento informada sobre a ocorrência, acompanhamento, 
solução e fechamento dos incidentes nos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

16. Atuar na gestão de problemas dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
cadastrando e acompanhado a evolução e solução dos problemas identificados; 

17. Atuar na gestão de disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
subsidiando a Divisão de Disponibilidade com informações para elaboração do “Plano 
de Disponibilidade do Serviço”, promovendo e acompanhando o cumprimento das 
“Recomendações” e, acompanhado as ações ligadas aos “Pontos de Atenção”; 

18. Certificar-se de que todos os testes necessários foram executados com sucesso, nos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão, antes da liberação para Implantações e 
Mudanças em ambiente produtivo; 

19. Planejar, solicitar, autorizar e acompanhar as Implantações, Liberações e Mudanças, 
em ambiente produtivo, dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, informando e 
atuando junto as Divisões responsáveis pelo ciclo de vida do Serviço; 

20. Comunicar as partes interessadas sobre as Mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

21. Validar, após execuções de Mudanças e em conjunto com a área de Relacionamento, 
a disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

22. Manter atualizadas as informações dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
nas ferramentas institucionalizadas e seguindo os processos estabelecidos para tal; 

23. Apoiar as ações de Atendimento a Usuários nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

24. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

25. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

26. Propor melhorias nos instrumentos contratuais referentes aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

27. Propor e encaminhar evoluções nos Serviços existentes, assim como novas soluções 
e Serviços; 

28. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

29. Homologar os Serviços prestados por fornecedores externos, quando necessário; 

30. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

31. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

32. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para a gestão de serviços 
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33. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

34. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

35. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.3.2 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS - 
DIRD 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Serviços do INSS e Assistência 

Social 
DEIA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços de competência da divisão, referentes a reconhecimento de direitos, 
participando das atividades de especificação, implantação, operação e mudanças, 
para o atendimento das demandas dos clientes ou demandas internas, mantendo os 
serviços disponíveis, conforme os acordos de níveis de serviços firmados em contrato 
com os clientes, e dos acordos de níveis operacionais estabelecidos com as áreas 
internas da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar a área de Relacionamento com insumos para elaboração de “Propostas 
Comerciais” e “Propostas de Atendimento”; 

2. Elaborar a “Especificação de Solução” para o atendimento das demandas dos 
Clientes; 

3. Emitir pareceres sobre os impactos das entregas e soluções nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Gerir a execução das demandas relacionadas aos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, comunicando, negociando e acompanhando as ações junto às Divisões 
envolvidas; 

5. Coordenar e certificar-se da efetividade da: especificação, desenvolvimento, testes, 
homologações e implantações das demandas dos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, reportando à área de Relacionamento demandante, situações que possam 
impactar no “Portfólio de Soluções do Cliente”; 

6. Realizar a pré-homologação da entrega com a participação da Área de 
Relacionamento; 

7. Avaliar se a entrega está pronta para a homologação e, quando solicitado, 
acompanhá-la a partir da condução pela Área de Relacionamento; 

8. Elaborar “Estimativa de Pontos por Função” para o atendimento das demandas dos 
Clientes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

9. Prover insumos para geração do custo inicial de novos Serviços sob 
Responsabilidade da Divisão; 

10. Acompanhar a evolução dos custos dos Serviços sob responsabilidade da divisão, 
visando subsídios para a Área de Relacionamento; 

11. Acompanhar e gerir os indicadores de desempenho e os níveis de qualidade dos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

12. Avaliar e aprovar os Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) dos Serviços 
sob responsabilidade da Divisão, com foco nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) 
e com o objetivo de realizar melhorias nos Serviços em questão; 
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13. Participar, com a Área de Negócio, das negociações para desativação de Serviços e 
comunicar, no momento que se fizer necessário, a Área de Gestão de ANS, para que 
esta atualize o RGNS; 

14. Atuar na gestão de incidentes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
avaliando os incidentes, apoiando na descoberta da solução e acompanhando a 
resolução e fechamento, tendo especial atenção as questões que podem incidir em 
glosas contratuais contra a Dataprev; 

15. Manter a área de Relacionamento informada sobre a ocorrência, acompanhamento, 
solução e fechamento dos incidentes nos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

16. Atuar na gestão de problemas dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
cadastrando e acompanhado a evolução e solução dos problemas identificados; 

17. Atuar na gestão de disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
subsidiando a Divisão de Disponibilidade com informações para elaboração do “Plano 
de Disponibilidade do Serviço”, promovendo e acompanhando o cumprimento das 
“Recomendações” e, acompanhado as ações ligadas aos “Pontos de Atenção”; 

18. Certificar-se de que todos os testes necessários foram executados com sucesso, nos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão, antes da liberação para Implantações e 
Mudanças em ambiente produtivo; 

19. Planejar, solicitar, autorizar e acompanhar as Implantações, Liberações e Mudanças, 
em ambiente produtivo, dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, informando e 
atuando junto às Divisões responsáveis pelo ciclo de vida do Serviço; 

20. Comunicar as partes interessadas sobre as Mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

21. Validar, após execuções de Mudanças e em conjunto com a área de Relacionamento, 
a disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

22. Manter atualizadas as informações dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
nas ferramentas institucionalizadas e seguindo os processos estabelecidos para tal; 

23. Apoiar as ações de Atendimento a Usuários nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

24. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

25. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

26. Propor melhorias nos instrumentos contratuais referentes aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

27. Propor e encaminhar evoluções nos Serviços existentes, assim como novas soluções 
e Serviços; 

28. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

29. Homologar os Serviços prestados por fornecedores externos, quando necessário; 

30. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

31. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

32. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para a gestão de serviços 
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33. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

34. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

35. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.3.3 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - DIPB 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Serviços do INSS e Assistência 

Social 
DEIA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços de competência da divisão, referentes a pagamento de benefícios, 
participando das atividades de especificação, implantação, operação e mudanças, 
para o atendimento das demandas dos clientes ou demandas internas, mantendo os 
serviços disponíveis, conforme os acordos de níveis de serviços firmados em contrato 
com os clientes, e dos acordos de níveis operacionais estabelecidos com as áreas 
internas da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar a área de Relacionamento com insumos para elaboração de “Propostas 
Comerciais” e “Propostas de Atendimento”; 

2. Elaborar a “Especificação de Solução” para o atendimento das demandas dos 
Clientes; 

3. Emitir pareceres sobre os impactos das entregas e soluções nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Gerir a execução das demandas relacionadas aos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, comunicando, negociando e acompanhando as ações junto às Divisões 
envolvidas; 

5. Coordenar e certificar-se da efetividade da: especificação, desenvolvimento, testes, 
homologações e implantações das demandas dos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, reportando a área de Relacionamento demandante, situações que possam 
impactar no “Portfólio de Soluções do Cliente”; 

6. Realizar a pré-homologação da entrega com a participação da Área de 
Relacionamento; 

7. Avaliar se a entrega está pronta para a homologação e, quando solicitado, 
acompanhá-la a partir da condução pela Área de Relacionamento; 

8. Elaborar “Estimativa de Pontos por Função” para o atendimento das demandas dos 
Clientes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

9. Prover insumos para geração do custo inicial de novos Serviços sob 
Responsabilidade da Divisão; 

10. Acompanhar a evolução dos custos dos Serviços sob responsabilidade da divisão, 
visando subsídios para a Área de Relacionamento; 

11. Acompanhar e gerir os indicadores de desempenho e os níveis de qualidade dos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

12. Avaliar e aprovar os Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) dos Serviços 
sob responsabilidade da Divisão, com foco nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) 
e com o objetivo de realizar melhorias nos Serviços em questão; 
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13. Participar, com a Área de Negócio, das negociações para desativação de Serviços e 
comunicar, no momento que se fizer necessário, a Área de Gestão de ANS, para que 
esta atualize o RGNS; 

14. Atuar na gestão de incidentes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
avaliando os incidentes, apoiando na descoberta da solução e acompanhado a 
resolução e fechamento, tendo especial atenção às questões que podem incidir em 
glosas contratuais contra a Dataprev; 

15. Manter a área de Relacionamento informada sobre a ocorrência, acompanhamento, 
solução e fechamento dos incidentes nos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

16. Atuar na gestão de problemas dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
cadastrando e acompanhado a evolução e solução dos problemas identificados; 

17. Atuar na gestão de disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
subsidiando a Divisão de Disponibilidade com informações para elaboração do “Plano 
de Disponibilidade do Serviço”, promovendo e acompanhando o cumprimento das 
“Recomendações” e, acompanhado as ações ligadas aos “Pontos de Atenção”; 

18. Certificar-se de que todos os testes necessários foram executados com sucesso, nos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão, antes da liberação para Implantações e 
Mudanças em ambiente produtivo; 

19. Planejar, solicitar, autorizar e acompanhar as Implantações, Liberações e Mudanças, 
em ambiente produtivo, dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, informando e 
atuando junto as Divisões responsáveis pelo ciclo de vida do Serviço; 

20. Comunicar as partes interessadas sobre as Mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

21. Validar, após execuções de Mudanças e em conjunto a área de Relacionamento, a 
disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

22. Manter atualizadas as informações dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
nas ferramentas institucionalizadas e seguindo os processos estabelecidos para tal; 

23. Apoiar as ações de Atendimento a Usuários nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

24. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

25. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

26. Propor melhorias nos instrumentos contratuais referentes aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

27. Propor e encaminhar evoluções nos Serviços existentes, assim como novas soluções 
e Serviços; 

28. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

29. Homologar os Serviços prestados por fornecedores externos, quando necessário; 

30. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

31. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

32. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para a gestão de serviços 
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33. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

34. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

35. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.3.4 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS - 
DIMB 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Serviços do INSS e Assistência 

Social 
DEIA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços de competência da divisão, referentes a manutenção de benefícios, 
participando das atividades de especificação, implantação, operação e mudanças, 
para o atendimento das demandas dos clientes ou demandas internas, mantendo os 
serviços disponíveis, conforme os acordos de níveis de serviços firmados em contrato 
com os clientes, e dos acordos de níveis operacionais estabelecidos com as áreas 
internas da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar a área de Relacionamento com insumos para elaboração de “Propostas 
Comerciais” e “Propostas de Atendimento”; 

2. Elaborar a “Especificação de Solução” para o atendimento das demandas dos 
Clientes; 

3. Emitir pareceres sobre os impactos das entregas e soluções nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Gerir a execução das demandas relacionadas aos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, comunicando, negociando e acompanhando as ações junto às Divisões 
envolvidas; 

5. Coordenar e certificar-se da efetividade da: especificação, desenvolvimento, testes, 
homologações e implantações das demandas dos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, reportando à área de Relacionamento demandante, situações que possam 
impactar no “Portfólio de Soluções do Cliente”; 

6. Realizar a pré-homologação da entrega com a participação da Área de 
Relacionamento; 

7. Avaliar se a entrega está pronta para a homologação e, quando solicitado, 
acompanhá-la a partir da condução pela Área de Relacionamento; 

8. Elaborar “Estimativa de Pontos por Função” para o atendimento das demandas dos 
Clientes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

9. Prover insumos para geração do custo inicial de novos Serviços sob 
Responsabilidade da Divisão; 

10. Acompanhar a evolução dos custos dos Serviços sob responsabilidade da divisão, 
visando subsídios para a Área de Relacionamento; 

11. Acompanhar e gerir os indicadores de desempenho e os níveis de qualidade dos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

12. Avaliar e aprovar os Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) dos Serviços 
sob responsabilidade da Divisão, com foco nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) 
e com o objetivo de realizar melhorias nos Serviços em questão; 
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13. Participar, com a Área de Negócio, das negociações para desativação de Serviços e 
comunicar, no momento que se fizer necessário, a Área de Gestão de ANS, para que 
esta atualize o RGNS; 

14. Atuar na gestão de incidentes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
avaliando os incidentes, apoiando na descoberta da solução e acompanhando a 
resolução e fechamento, tendo especial atenção as questões que podem incidir em 
glosas contratuais contra a Dataprev; 

15. Manter a área de Relacionamento informada sobre a ocorrência, acompanhamento, 
solução e fechamento dos incidentes nos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

16. Atuar na gestão de problemas dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
cadastrando e acompanhado a evolução e solução dos problemas identificados; 

17. Atuar na gestão de disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
subsidiando a Divisão de Disponibilidade com informações para elaboração do “Plano 
de Disponibilidade do Serviço”, promovendo e acompanhando o cumprimento das 
“Recomendações” e, acompanhado as ações ligadas aos “Pontos de Atenção”; 

18. Certificar-se de que todos os testes necessários foram executados com sucesso, nos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão, antes da liberação para Implantações e 
Mudanças em ambiente produtivo; 

19. Planejar, solicitar, autorizar e acompanhar as Implantações, Liberações e Mudanças, 
em ambiente produtivo, dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, informando e 
atuando junto às Divisões responsáveis pelo ciclo de vida do Serviço; 

20. Comunicar as partes interessadas sobre as Mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

21. Validar, após execuções de Mudanças e em conjunto com a área de Relacionamento, 
a disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

22. Manter atualizadas as informações dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
nas ferramentas institucionalizadas e seguindo os processos estabelecidos para tal; 

23. Apoiar as ações de Atendimento a Usuários nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

24. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

25. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

26. Propor melhorias nos instrumentos contratuais referentes aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

27. Propor e encaminhar evoluções nos Serviços existentes, assim como novas soluções 
e Serviços; 

28. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

29. Homologar os Serviços prestados por fornecedores externos, quando necessário; 

30. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

31. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

32. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para a gestão de serviços 
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33. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

34. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

35. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.3.5 DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO - DICD 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Serviços do INSS e Assistência 

Social 
DEIA 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir os serviços de competência da divisão, referentes a cadastro, participando das 
atividades de especificação, implantação, operação e mudanças, para o atendimento 
das demandas dos clientes ou demandas internas, mantendo os serviços 
disponíveis, conforme os acordos de níveis de serviços firmados em contrato com os 
clientes, e dos acordos de níveis operacionais estabelecidos com as áreas internas 
da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar a área de Relacionamento com insumos para elaboração de “Propostas 
Comerciais” e “Propostas de Atendimento”; 

2. Elaborar a “Especificação de Solução” para o atendimento das demandas dos 
Clientes; 

3. Emitir pareceres sobre os impactos das entregas e soluções nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Gerir a execução das demandas relacionadas aos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, comunicando, negociando e acompanhando as ações junto às Divisões 
envolvidas; 

5. Coordenar e certificar-se da efetividade da: especificação, desenvolvimento, testes, 
homologações e implantações das demandas dos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão, reportando à área de Relacionamento demandante, situações que possam 
impactar no “Portfólio de Soluções do Cliente”; 

6. Realizar a pré-homologação da entrega com a participação da Área de 
Relacionamento; 

7. Avaliar se a entrega está pronta para a homologação e, quando solicitado, 
acompanhá-la a partir da condução pela Área de Relacionamento; 

8. Elaborar “Estimativa de Pontos por Função” para o atendimento das demandas dos 
Clientes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

9. Prover insumos para geração do custo inicial de novos Serviços sob 
Responsabilidade da Divisão; 

10. Acompanhar a evolução dos custos dos Serviços sob responsabilidade da divisão, 
visando subsídios para a Área de Relacionamento; 

11. Acompanhar e gerir os indicadores de desempenho e os níveis de qualidade dos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

12. Avaliar e aprovar os Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) dos Serviços 
sob responsabilidade da Divisão, com foco nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS) 
e com o objetivo de realizar melhorias nos Serviços em questão; 
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13. Participar, com a Área de Negócio, das negociações para desativação de Serviços e 
comunicar, no momento que se fizer necessário, a Área de Gestão de ANS, para que 
esta atualize o RGNS; 

14. Atuar na gestão de incidentes dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
avaliando os incidentes, apoiando na descoberta da solução e acompanhando a 
resolução e fechamento, tendo especial atenção as questões que podem incidir em 
glosas contratuais contra a Dataprev; 

15. Manter a área de Relacionamento informada sobre a ocorrência, acompanhamento, 
solução e fechamento dos incidentes nos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

16. Atuar na gestão de problemas dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
cadastrando e acompanhado a evolução e solução dos problemas identificados; 

17. Atuar na gestão de disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
subsidiando a Divisão de Disponibilidade com informações para elaboração do “Plano 
de Disponibilidade do Serviço”, promovendo e acompanhando o cumprimento das 
“Recomendações” e, acompanhado as ações ligadas aos “Pontos de Atenção”; 

18. Certificar-se de que todos os testes necessários foram executados com sucesso, nos 
Serviços sob responsabilidade da Divisão, antes da liberação para Implantações e 
Mudanças em ambiente produtivo; 

19. Planejar, solicitar, autorizar e acompanhar as Implantações, Liberações e Mudanças, 
em ambiente produtivo, dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, informando e 
atuando junto às Divisões responsáveis pelo ciclo de vida do Serviço; 

20. Comunicar as partes interessadas sobre as Mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

21. Validar, após execuções de Mudanças e em conjunto com a área de Relacionamento, 
a disponibilidade dos Serviços sob responsabilidade da Divisão; 

22. Manter atualizadas as informações dos Serviços sob responsabilidade da Divisão, 
nas ferramentas institucionalizadas e seguindo os processos estabelecidos para tal; 

23. Apoiar as ações de Atendimento a Usuários nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

24. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

25. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

26. Propor melhorias nos instrumentos contratuais referentes aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

27. Propor e encaminhar evoluções nos Serviços existentes, assim como novas soluções 
e Serviços; 

28. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

29. Homologar os Serviços prestados por fornecedores externos, quando necessário; 

30. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

31. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

32. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para a gestão de serviços 
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33. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

34. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

35. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.4 DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO E CONTRATOS - DERC 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Relacionamento e Gestão de 

Serviços 

SURS 

Órgãos Subordinados Divisão de Gestão de Contratos com Clientes DIGC 

 Divisão de Relacionamento de Business 
Inteligence 

DIRB 

 Divisão de Relacionamento do INSS e Assistência 
Social 

DIRI 

 Divisão do Consórcio Serpro e Dataprev DISD 

 Divisão de Relacionamento do Trabalho, Fazenda 
e Outros Clientes 

DIRT 

  

 
OBJETIVOS 

• Gerir o Relacionamento e Negócio com os Clientes, bem como a gestão dos 
programas, projetos, demandas e gestão comercial. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar e acompanhar a execução e o desenvolvimento do planejamento tático do 
departamento; 

2. Definir as premissas para o planejamento operacional de seus órgãos 
subordinados; 

3. Coordenar e avaliar as ações operacionais de seus órgãos subordinados; 

4. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Empresa, quando houver; 

5. Assessorar e informar a Superintendência quanto às questões relativas ao 
relacionamento com o cliente sob responsabilidade do departamento; 

6. Propor, ao superintendente, a necessidade de evoluções no serviço sempre que as 
características da demanda assim o exigirem; 

7. Adotar os ajustes necessários à melhoria da prestação do serviço; 

8. Acompanhar, junto ao órgão responsável pela gestão de projetos, os projetos e 
programas previamente aprovados que sejam inerentes à sua área; 

9. Manter, em conjunto com os gerentes de conta, os clientes informados sobre as 
ações em andamento, com seus respectivos cronogramas de atendimento; 

10. Atuar junto à estrutura interna da Empresa, para o atendimento das demandas dos 
clientes, assegurando o cumprimento de metas e prazos; 

11. Levantar e definir as necessidades de capacitação da equipe, nos serviços de sua 
área de atuação, requisitando ao órgão responsável por treinamento a promoção 
das capacitações, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

12. Subsidiar área específica da Empresa com informações para resposta a ofícios e 
comunicações dos clientes; 

13. Propor à Superintendência, estratégias e melhorias para o relacionamento com os 
clientes; 
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14. Definir e acompanhar os índices e relatórios referentes ao atendimento dos clientes, 
propondo e adotando medidas corretivas e evolutivas para a melhoria contínua do 
relacionamento; 

15. Gerir os contratos de prestação de serviços, acordos e convênios firmados pela 
Dataprev com seus clientes; 

16. Propor à Superintendência, melhorias nos instrumentos de contratos, acordos e 
convênios firmados pela Dataprev junto aos clientes; 

17. Encaminhar e acompanhar as Propostas Comerciais. 
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5.6.4.1 DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS COM CLIENTES - DIGC 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Relacionamento e Contratos DERC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar, acompanhar e controlar os contratos de prestação de serviços, acordos 
e convênios firmados pela Dataprev com seus clientes. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar as ações administrativas necessárias para celebração, renovação e 
fiscalização dos contratos de prestação de serviços firmados pela Dataprev com seus 
Clientes, com a participação das Áreas Técnicas, Área Jurídica e Direção da 
Dataprev, elaborando relatórios e indicadores contratuais; 

2. Coordenar a apuração dos serviços prestados pela Dataprev a seus Clientes 
(execuções contratuais), atuando para o cumprimento dos termos referentes ao 
faturamento das demandas e serviços mensais, propondo, sempre que possível, 
soluções e melhorias dos instrumentos contratuais; 

3. Recepção, consolidação de insumos para elaboração, encaminhamento e 
acompanhamento de Propostas Comerciais para Clientes que já possuem contrato 
com a Dataprev e/ou para Serviços já prestados; 

4. Apoiar a área jurídica da Dataprev em processos de conciliação na CCAF – Câmara 
de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal; 

5. Propor evoluções e emitir pareceres, em conjunto com as áreas responsáveis, 
relativos a melhorias e correções feitas nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev para Gestão Contratual e Gestão de Demandas; 

6. Atuar em capacitações para disseminação de conhecimentos sobre os contratos, 
promovendo e disseminando a cultura contratual; 

7. Recepção e encaminhamento de faturas aos Clientes públicos e privados; 

8. Apoiar a negociação de contratos/ACT com os Clientes; 

9. Realizar o acompanhamento, na esfera administrativa, de glosas, multas e outras 
penalidades contratuais aplicadas pelos Clientes; 

10. Apurar e informar, na periodicidade requerida, o Índice de Realização Contratual – 
IRC. 
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5.6.4.2 DIVISÃO DE RELACIONAMENTO DE BUSINESS INTELIGENCE - DIRB 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Relacionamento e Contratos DERC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, priorizar e gerir o atendimento das demandas, programas e projetos de 
Business Intelligence relativos aos seus clientes, realizar a gestão do relacionamento 
com o cliente e gerar insumos para faturamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Manter comunicação contínua com os Clientes, em relação aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

2. A partir da atuação junto aos Clientes propor melhorias nos modelos do “Portfólio de 
Serviços da Dataprev”; 

3. A partir da atuação junto aos Clientes, propor melhorias nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Atuar junto aos Gerentes de Conta no planejamento e atualização do “Portfólio de 
Soluções do Cliente”; 

5. Elaborar a “Especificação de Negócio da Demanda”, para o atendimento das 
demandas dos Clientes, acionando as Áreas de Serviço sempre que necessário; 

6. Analisar, classificar, encaminhar e, se for o caso, repriorizar as demandas dos 
Clientes, realizando a gestão da execução das mesmas, observando sempre o 
“Portfólio de Soluções do Cliente”; 

7. Atuar, com os Gestores de Serviço, na avaliação de impactos dos programas, 
projetos e demandas a serem implantados nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

8. Organizar a homologação das Demandas junto aos Clientes, Gerentes de Conta e 
Gestores de Serviço, confirmando o agendamento com o Cliente, certificando-se de 
que todos os insumos necessários estarão disponíveis; 

9. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

10. Promover junto ao Cliente, o preenchimento da Pesquisa de Avaliação das 
Demandas; 

11. Abrir negociação com o Cliente para detalhamento de demandas de desativação de 
Serviços e convocar a participação da Divisão de Serviço correspondente. 

12. Apurar as entregas dos Serviços sob demanda, homologadas pelos Clientes, de 
acordo com a periodicidade estabelecida e realizar as ações para subsidiar seu 
faturamento e propondo, sempre que possível, soluções e melhorias dos 
instrumentos contratuais; 
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13. Consolidar e formalizar, nas ferramentas institucionalizadas na Dataprev, os insumos 
para elaboração, encaminhamento e acompanhamento de “Propostas de 
Atendimento”, bem como obter aprovação do Cliente; 

14. Atuar na elaboração dos preços dos serviços sob responsabilidade da Divisão com 
base nas informações de custos obtidas com as áreas responsáveis; 

15. Encaminhar Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) Final para os Clientes. 

16. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

17. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

18. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

19. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para o gerenciamento dos 
programas, projetos e demandas. 

20. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

21. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

22. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.4.3 DIVISÃO DE RELACIONAMENTO DO INSS E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIRI 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Relacionamento e Contratos DERC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, priorizar e gerir o atendimento das demandas, programas e projetos 
relativos ao INSS e a Secretaria de Assistência Social, realizar a gestão do 
relacionamento com o cliente e gerar insumos para faturamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Manter comunicação contínua com os Clientes, em relação aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

2. A partir da atuação junto aos Clientes propor melhorias nos modelos do “Portfólio de 
Serviços da Dataprev”; 

3. A partir da atuação junto aos Clientes, propor melhorias nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Atuar junto aos Gerentes de Conta no planejamento e atualização do “Portfólio de 
Soluções do Cliente”; 

5. Elaborar a “Especificação de Negócio da Demanda”, para o atendimento das 
demandas dos Clientes, acionando as Áreas de Serviço sempre que necessário; 

6. Analisar, classificar, encaminhar e, se for o caso, repriorizar as demandas dos 
Clientes, realizando a gestão da execução das mesmas, observando sempre o 
“Portfólio de Soluções do Cliente”; 

7. Atuar, com os Gestores de Serviço, na avaliação de impactos dos programas, 
projetos e demandas a serem implantados nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

8. Organizar a homologação das Demandas junto aos Clientes, Gerentes de Conta e 
Gestores de Serviço, confirmando o agendamento com o Cliente, certificando-se de 
que todos os insumos necessários estarão disponíveis; 

9. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

10. Promover junto ao Cliente, o preenchimento da Pesquisa de Avaliação das 
Demandas; 

11. Abrir negociação com o Cliente para detalhamento de demandas de desativação de 
Serviços e convocar a participação da Divisão de Serviço correspondente. 

12. Apurar as entregas dos Serviços sob demanda, homologadas pelos Clientes, de 
acordo com a periodicidade estabelecida e realizar as ações para subsidiar seu 
faturamento e propondo, sempre que possível, soluções e melhorias dos 
instrumentos contratuais; 
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13. Consolidar e formalizar, nas ferramentas institucionalizadas na Dataprev, os insumos 
para elaboração, encaminhamento e acompanhamento de “Propostas de 
Atendimento”, bem como obter aprovação do Cliente; 

14. Atuar na elaboração dos preços dos serviços sob responsabilidade da Divisão com 
base nas informações de custos obtidas com as áreas responsáveis; 

15. Encaminhar Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) Final para os Clientes. 

16. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

17. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

18. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

19. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para o gerenciamento dos 
programas, projetos e demandas. 

20. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

21. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

22. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.6.4.4 DIVISÃO DO CONSÓRCIO SERPRO E DATAPREV - DISD 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Relacionamento e Contratos DERC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerenciar o relacionamento relativo ao Consórcio Serpro e Dataprev para 
atendimento das demandas do Ministério do Planejamento, no âmbito do Projeto 
Sigepe. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Representar a Dataprev no Comitê Gestor do Projeto Sigepe nas questões e decisões 
relacionadas à gestão do projeto; 

2. Realizar o faturamento das demandas entregues e aprovadas pelo Ministério do 
Planejamento no âmbito do projeto Sigepe; 

3. Apoiar o gerente de conta no Processo de Relacionamento junto aos clientes; 

4. Desenvolver junto aos gerentes de conta o planejamento e a priorização das 
demandas do cliente; 

5. Analisar, classificar e definir a distribuição das demandas, observando a conta–
corrente de acordo com o contrato; 

6. Elaborar artefatos previstos no PN–SERPRO, solicitando consultoria quando 
necessário; 

7. Validar a estimativa de pontos de função da demanda; 

8. Apurar, mensalmente, com vistas ao faturamento, os pontos de função das entregas 
homologadas pelos clientes; 

9. Atualizar o “status” das demandas nas ferramentas estabelecidas; 

10. Homologar demanda com o cliente; 

11. Interagir com os clientes sobre a evolução das demandas; 

12. Gerar indicadores de controle de demanda; 

13. Comunicar às partes interessadas as mudanças planejadas, autorizadas e 
executadas; 

14. Validar disponibilidade do serviço após a execução da mudança, envolvendo a área 
de negócios sempre que necessário; 

15. Realizar a gestão de qualquer demanda relacionada aos projetos sob sua 
responsabilidade, desde a sua chegada até a implantação, garantindo a qualidade na 
entrega ao cliente; 

16. Coordenar e viabilizar a execução de testes funcionais e homologações dos serviços 
e/ou suas versões, na sua área de atuação; 

17. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Empresa, quando houver; 

18. Levantar e definir as necessidades de capacitação da equipe, nos serviços de sua 
área de atuação, requisitando ao órgão responsável por treinamento a promoção das 
capacitações, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários. 
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19. Propor evoluções para os projetos sob gestão da divisão. 

20. Informar as áreas responsáveis pelo ciclo de vida do projeto sobre quaisquer 
mudanças previstas nos requisitos funcionais e não funcionais dos serviços sob sua 
responsabilidade. 
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5.6.4.5 DIVISÃO DE RELACIONAMENTO DO TRABALHO, FAZENDA E OUTROS 
CLIENTES - DIRT 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Relacionamento e Contratos DERC 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, priorizar e gerir o atendimento das demandas, programas e projetos 
relativos ao Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda e outros clientes, realizar 
a gestão do relacionamento com o cliente e gerar insumos para faturamento. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Manter comunicação contínua com os Clientes, em relação aos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

2. A partir da atuação junto aos Clientes propor melhorias nos modelos do “Portfólio de 
Serviços da Dataprev”; 

3. A partir da atuação junto aos Clientes, propor melhorias nos Serviços sob 
responsabilidade da Divisão; 

4. Atuar junto aos Gerentes de Conta no planejamento e atualização do “Portfólio de 
Soluções do Cliente”; 

5. Elaborar a “Especificação de Negócio da Demanda”, para o atendimento das 
demandas dos Clientes, acionando as Áreas de Serviço sempre que necessário; 

6. Analisar, classificar, encaminhar e, se for o caso, repriorizar as demandas dos 
Clientes, realizando a gestão da execução das mesmas, observando sempre o 
“Portfólio de Soluções do Cliente”; 

7. Atuar, com os Gestores de Serviço, na avaliação de impactos dos programas, 
projetos e demandas a serem implantados nos Serviços sob responsabilidade da 
Divisão; 

8. Organizar a homologação das Demandas junto aos Clientes, Gerentes de Conta e 
Gestores de Serviço, confirmando o agendamento com o Cliente, certificando-se de 
que todos os insumos necessários estarão disponíveis; 

9. Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais na gestão dos serviços sob 
responsabilidade da Divisão, acionando a chefia imediata, ao detectar situações de 
risco sob esse aspecto; 

10. Promover junto ao Cliente, o preenchimento da Pesquisa de Avaliação das 
Demandas; 

11. Abrir negociação com o Cliente para detalhamento de demandas de desativação de 
Serviços e convocar a participação da Divisão de Serviço correspondente. 

12. Apurar as entregas dos Serviços sob demanda, homologadas pelos Clientes, de 
acordo com a periodicidade estabelecida e realizar as ações para subsidiar seu 
faturamento e propondo, sempre que possível, soluções e melhorias dos 
instrumentos contratuais; 
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13. Consolidar e formalizar, nas ferramentas institucionalizadas na Dataprev, os insumos 
para elaboração, encaminhamento e acompanhamento de “Propostas de 
Atendimento”, bem como obter aprovação do Cliente; 

14. Atuar na elaboração dos preços dos serviços sob responsabilidade da Divisão com 
base nas informações de custos obtidas com as áreas responsáveis; 

15. Encaminhar Relatórios de Gestão de Nível de Serviço (RGNS) Final para os Clientes. 

16. Conforme atividades definidas em cada Processo, manter atualizadas as informações 
dos serviços sob responsabilidade da Divisão, nas ferramentas institucionalizadas na 
Dataprev; 

17. Atuar de forma a garantir o cumprimento das metas de desempenho definidas pela 
Dataprev; 

18. Gerenciar alocação da equipe conforme as atividades da divisão; 

19. Apoiar na seleção e utilização de técnicas e ferramentas para o gerenciamento dos 
programas, projetos e demandas. 

20. Levantar necessidades de treinamento e solicitar a capacitação das equipes 
subordinadas, visando garantir a atualização dos conhecimentos necessários; 

21. Apoiar a área de Treinamento na elaboração, quando necessário, de treinamentos 
internos; 

22. Atuar no cumprimento do Planejamento Estratégico da Dataprev. 
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5.7 SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO - SUNI 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 

Informações 

DRD 

Órgãos Subordinados Departamento de Novos Negócios e Modelagem 
de Serviços 

DENM 

 Departamento de Inovação DEIN 
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir as atividades e os processos de inovação da Dataprev, bem como fomentar, 
propor e organizar as ações de negócios para a Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Definir critérios, elaborar e implementar indicadores de desempenho relativos à 
inovação e aos novos negócios; 

2. Coordenar, junto a outras áreas da Diretoria, o planejamento, o controle e a avaliação 
das oportunidades de inovação e ações de prospecção de novos clientes; 

3. Fomentar a realização de parcerias estratégicas e de inovação; 

4. Definir, em conjunto com a Diretoria, estratégias para prospecção de novos clientes 
e o desenvolvimento de novos produtos e serviços de TIC;  

5. Prover informações a outras áreas da Empresa para planejamento, execução, 
monitoramento, controle e avaliação dos produtos e serviços de TIC comercializáveis 
pela Dataprev; 

6. Assessorar e informar a Diretoria quanto às questões relativas aos produtos e 
serviços de TIC comercializáveis; 

7. Representar a Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações junto ao 
mercado nas questões relativas aos produtos e serviços de TIC comercializáveis; 

8. Elaborar e implementar políticas, normas e procedimentos operacionais no âmbito de 
seus órgãos subordinados; 

9. Submeter propostas de ações à Diretoria Executiva visando a melhoria dos 
resultados da Empresa; 

10. Planejar, avaliar e controlar metas alinhadas com os objetivos estratégicos da 
organização; 

11. Submeter à Diretoria Executiva, propostas de contratações e/ou parcerias com 
institutos de fomento à inovação e startups de interesse da Dataprev. 
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5.7.1 DEPARTAMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS E MODELAGEM DE SERVIÇOS - DENM 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Negócios e Inovação SUNI 
Órgãos Subordinados Coordenação de Portfólio de Produtos e Serviços COPP 

 Divisão de Mapeamento e Análise de 
Oportunidades de Negócio 

DIMA 

 Divisão de Modelagem de Produtos e Serviços DIMP 

 Divisão de Inteligência de Negócios e 
Monitoramento 

DINM 

  

 
OBJETIVOS 

• Alavancar o processo de negócio com a comercialização dos produtos e serviços da 
Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Analisar e monitorar o mercado, identificando parceiros e clientes em busca de 
oportunidades; 

2. Identificar oportunidades de negócios junto a novos clientes; 

3. Gerenciar a execução dos processos de negócios e modelagem de serviços; 

4. Avaliar e prospectar ganhos com a implantação de novos produtos e serviços 
comercializáveis; 

5. Definir processos e metodologias para promover as oportunidades de negócio; 

6. Desenvolver metodologias, processos e ferramentas de acompanhamento de ações 
de novos negócios; 

7. Expedir propostas comerciais para execução de serviços, contemplando escopo, 
prazos, valores estimados e todos os insumos para subsidiar a tomada de decisão 
dos clientes; 

8. Participar de reuniões técnicas e de prospecção de negócios junto a clientes; 

9. Realizar ações que apresentem a Dataprev ao mercado; 

10. Acompanhar informações e feedbacks sobre produtos e serviços visando identificar 
oportunidades de melhoria para aprimoramento, usabilidade e aceitação dos 
produtos / serviços; 

11. Gerar informações de mercado para análise; 

12. Organizar, em consonância com as áreas competentes, processos de trabalho 
internos para divulgação da Dataprev e de seus produtos e serviços para o mercado 
de governo e mercado privado; 

13. Acompanhar ações de contratação dos clientes. 
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5.7.1.1 COORDENAÇÃO DE PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - COPP 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Novos Negócios e Modelagem 

de Serviços 

DENM 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Definir, estruturar e executar o processo de gestão de portfólio de produtos e 
serviços, além de coordenar o portfólio de produtos e serviços comercializáveis da 
Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Identificar produtos e serviços comercializáveis pela Dataprev; 

2. Manter portfólio de produtos e serviços atualizados com as informações necessárias 
para devida comercialização dos mesmos; 

3. Definir padrões, processos e procedimentos para manutenção do portfólio de 
produtos e serviços; 

4. Monitorar produtos e serviços em modelagem para disponibilização no portfólio; 

5. Apoiar processos de pré-vendas junto aos agentes comerciais da Dataprev; 

6. Organizar informações estratégicas de mercado obtidas com as áreas competentes 
para compor informações do portfólio de produtos e serviços; 

7. Propor indicadores para monitorar o portfólio de produtos e serviços; 

8. Manter atualizado indicadores de monitoramento do portfólio de produtos e serviços 
para subsidiar decisões estratégica; 

9. Prestar informações à área de Comunicação para produção de material de divulgação 
de produtos e serviços do portfólio; 

10. Propor estratégias de divulgação interna dos produtos e serviços disponíveis no 
portfólio. 
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5.7.1.2 DIVISÃO DE MAPEAMENTO E ANÁLISE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 
- DIMA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Novos Negócios e Modelagem 

de Serviços 

DENM 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Captar os novos clientes e realizar a pré-venda. 

 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Identificar, receber e analisar oportunidades de negócio; 

2. Realizar estudo inicial do cliente e mapeamento de seu contexto e posicionamento 
atual; 

3. Elaborar Documento Preliminar de Negócio – DPN com o levantamento inicial das 
necessidades; 

4. Planejar Provas de Conceito - PoC, contemplando escopo, condições de execução e 
prazos; 

5. Gerenciar PoC, realizando o monitoramento de sua execução junto aos clientes e 
gestores de serviços/produtos, mantendo os relatórios de acompanhamento 
atualizados (escopo, prazos, evolução); 

6. Elaborar relatórios de finalização de PoC, com o resumo das ações executadas e 
avaliação dos clientes; 

7. Expedir propostas de execução de serviços, contemplando escopo, prazos, valores 
estimados e todos os insumos para subsidiar a tomada de decisão dos clientes; 

8. Apoiar os processos de contratação dos clientes respondendo pela elaboração de 
artefatos, propostas e demais documentos que sejam necessários para efetivação da 
contratação. 
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5.7.1.3 DIVISÃO DE MODELAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS - DIMP 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Novos Negócios e Modelagem 

de Serviços 

DENM 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar a modelagem de negócio, produtos e serviços comercializáveis pela 
Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Buscar informações estratégicas sobre produtos, serviços, contratos, prestadores de 
serviços entre outros nos órgãos / entidades de atuação comercial da Dataprev; 

2. Definir o desenho de novos serviços aptos a serem industrializados; 

3. Coordenar a construção de novos serviços aptos a serem industrializados; 

4. Definir modelo de negócio para serviços aptos a serem comercializados; 

5. Definir precificação para produtos e serviços aptos a serem comercializados; 

6. Revisar desenhos de serviço, modelos de negócio e preços de produtos e serviços 
existentes, quando constatada a necessidade; 

7. Fornecer informações para o portfólio de serviços da Empresa e repasse para a área 
de gestão de serviços. 
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5.7.1.4 DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS E MONITORAMENTO - DINM 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Novos Negócios e Modelagem 

de Serviços 

DENM 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Prover informações estratégicas e de negócio que facilitem a tomada de decisões em 
tempo hábil e a execução das atividades de forma eficaz e eficiente. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Apoiar a identificação, o levantamento e o acompanhamento das oportunidades 
comerciais para a Dataprev; 

2. Acompanhar as equipes de prospecção de clientes, produtos e serviços na avaliação 
das ações comerciais em curso na Dataprev; 

3. Monitorar as ações comerciais, apresentando o registro das ações, o 
acompanhamento das ações e a previsão de faturamento (pipeline, forecast, follow 
up, etc); 

4. Desenvolver novas metodologias, processos e ferramentas de acompanhamento das 
ações de novos negócios, fomentando a sistematização dos relatórios das ações, 
visando automação (dashboards), em consonância com as áreas competentes; 

5. Reunir informações e feedback sobre as ações de novos negócios visando identificar 
oportunidades de melhoria nos processos e serviços; 

6. Reunir informações estratégicas a respeito dos órgãos/entidades de atuação 
comercial ou de interesse da Dataprev; 

7. Buscar informações a respeito de necessidades e potenciais necessidades de 
produtos e serviços nos órgãos/entidades de interesse da Dataprev; 

8. Buscar informações sobre produtos, serviços, contratos e prestadores de serviços 
nos órgãos/entidades de atuação ou de interesse da Dataprev; 

9. Analisar informações estratégicas a respeito do mercado onde a Dataprev está 
inserida, principalmente no que se refere às suas linhas de negócio e seus principais 
concorrentes. 
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5.7.2 DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO - DEIN 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Negócios e Inovação SUNI 
Órgãos Subordinados Divisão de Estruturação, Processos e Tecnologias 

para Inovação 

DIEP 

 Divisão de Prospecção de Soluções e de Parcerias 
e Canais 

DIPS 

 Divisão de Gestão do Laboratório de Inovação DILI 
  

 
OBJETIVOS 

• Manter o processo de inovação da Dataprev, coordenando o engajamento de toda a 
Empresa e avaliando parcerias comerciais e canais de vendas de produtos da 
Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar as equipes de prospecção de produtos e serviços na avaliação de 
oportunidades de mercado visando formação de serviços de parceria comercial ou 
no desenvolvimento de produtos exclusivos; 

2. Gerenciar e executar o processo de inovação da Empresa; 

3. Desenvolver (incubar) projetos de inovação oriundos de toda a Empresa; 

4. Avaliar oportunidades de inovação e modernização dos serviços junto a clientes e 
áreas competentes; 

5. Conduzir apresentações, demonstrações e provas de conceito junto as áreas de 
relacionamento, tecnologia e gestão da Empresa; 

6. Avaliar e prospectar ganhos com a implantação de novos produtos e serviços 
oriundos do processo de inovação; 

7. Prospectar novas tecnologias que podem alavancar os produtos e serviços da 
empresa; 

8. Apoiar na internalização de soluções inovadoras no processo tradicional da empresa; 

9. Coordenar a criação dos ambientes de laboratórios de inovação nas Unidades de 
Desenvolvimento da Dataprev; 

10. Fomentar o engajamento dos empregados da Empresa no processo de inovação; 

11. Definir processos e metodologias para promover a inovação de produtos e serviços. 
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5.7.2.1 DIVISÃO DE ESTRUTURAÇÃO, PROCESSOS E TECNOLOGIAS PARA 
INOVAÇÃO - DIEP 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Inovação DEIN 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Definir, coordenar, avaliar e executar atividades relativas ao processo de inovação 
da Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Definir e gerenciar os processos de inovação a serem aplicados na Dataprev, 
incorporando métodos, notações e ferramentas, apoiando e orientando a sua 
utilização, com foco na melhoria e gestão da inovação; 

2. Definir e monitorar os indicadores dos processos da inovação; 

3. Prospectar e gerir ferramentas para a gestão da inovação; 

4. Mediar a escolha de ideias de inovação na Dataprev, incorporando ferramentas, 
processos e critérios para toda a empresa, e viabilizando a execução de ações para 
captação de ideias; 

5. Acompanhar as execuções das ações de inovação na Dataprev, atuando para 
garantir a aderência aos objetivos e estratégias aprovados pela alta direção da 
Dataprev; 

6. Atuar como mentoring para a melhoria das iniciativas de inovação na Dataprev; 

7. Preparar apresentações, demonstrações, provas de conceito e ideias junto às áreas 
de relacionamento, tecnologia e gestão da empresa; 

8. Auxiliar a escolha de ideias de inovação juntamente às áreas de gestão da Empresa, 
apresentando indicadores e estratégias sobre viabilidade, retorno e impacto da 
inovação para a Dataprev; 

9. Avaliar e prospectar ganhos com a implantação de novos produtos e serviços 
oriundos da inovação; 

10. Propor eventos de fomento à inovação, abrindo canais de comunicação com 
instituições externas e áreas internas da Dataprev, de forma a otimizar o fluxo de 
ideias. 
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5.7.2.2 DIVISÃO DE PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES E DE PARCERIAS E CANAIS - DIPS 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Inovação DEIN 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Gerir o processo de parcerias comerciais e canais de vendas de produtos da 
Dataprev, identificando soluções ou instituições estratégicas para o processo de 
inovação da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Prospectar parcerias com instituições públicas ou privadas que agreguem valor às 
soluções da Dataprev a seus clientes; 

2. Identificar e fechar acordos de canais de vendas para produtos e soluções 
comercializadas pela Dataprev; 

3. Gerir processo de consolidação de parcerias e credenciamento de canais com o setor 
privado ou público; 

4. Gerir processo de contratação de startups pela Empresa; 

5. Mapear novas tecnologias, soluções, parcerias e canais de inovação para projetos 
de interesse da Empresa; 

6. Propor a realização de acordos de cooperação e parcerias com instituições públicas 
ou privadas que possam contribuir com os processos de inovação da Empresa; 

7. Executar o relacionamento com potenciais parceiros visando soluções de valor para 
o processo de inovação da Empresa; 

8. Representar a empresa em eventos externos com o objetivo de identificar novas 
oportunidades de parcerias, canais e soluções para o processo de inovação. 
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5.7.2.3 DIVISÃO DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO - DILI 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Inovação DEIN 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar o processo de inovação da empresa e fomentar o engajamento de todos os 
empregados. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Operacionalizar o processo de inovação na Dataprev; 

2. Validar e testar as ideias selecionadas pelo colegiado corporativo que trata inovação; 

3. Preparar as soluções desenvolvidas no escopo do laboratório para o processo de 
industrialização; 

4. Apoiar o processo de implantação das soluções desenvolvidas no laboratório de 
inovação; 

5. Definir e gerenciar os espaços internos de inovação, orientando as áreas 
administrativas na viabilização dos ambientes e garantindo o uso adequado dos 
recursos; 

6. Avaliar e prospectar ganhos com a implantação de novos produtos e serviços 
oriundos da inovação; 

7. Prestar consultoria no detalhamento e aprimoramento das ideias em estágio de 
planejamento; 

8. Gerir tecnicamente as células de inovação que possuem integrantes de outras áreas 
da empresa. 
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6 DIRETORIA DE PESSOAS – ORGANOGRAMA 
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6.1 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SUPE 

 
Classificação Organizacional 2º Nível 
Órgão de Subordinação Diretoria de Pessoas DPE 

Órgãos Subordinados Coordenação Geral de Promoção de Saúde, 
Qualidade de Vida e Bem-estar 

CGQV 

 Coordenação Geral de Relações do Trabalho e 
Responsabilidade Socioambiental 

CGTS 

 Departamento de Gestão de Carreira DECR 

 Departamento de Administração de Pessoas DEPE 

 Coordenação Geral de Gestão Administrativa – 
Pessoas 

CGPE 

  

 
OBJETIVOS 

• Promover a governança e a integração das políticas, ações e processos voltados à 
administração de pessoas, à gestão de carreira, à promoção de saúde, bem-estar e 
qualidade de vida dos empregados e à preservação das boas relações trabalhistas,  
com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital 
humano na Empresa, bem como implementar ações de responsabilidade 
socioambiental. 

 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar e promover ações que visem aumentar a atratividade da Dataprev como um 
bom lugar para se trabalhar, bem como preservar a retenção de seus talentos; 

2. Zelar pelo cumprimento das metas e objetivos traçados em planos corporativos, no 
que se refere a resultados envolvendo qualquer das atividades vinculadas à diretoria 
de pessoas; 

3. Apoiar a diretoria na gestão e acompanhamento das áreas envolvidas na 
administração de pessoas; 

4. Representar a DPE nos órgãos colegiados da Empresa. 
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6.1.1 COORDENAÇÃO GERAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E 
BEM-ESTAR - CGQV 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Gestão de Pessoas SUPE 

Órgãos Subordinados Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho 

SVSM 

 Serviço de Qualidade de Vida SQVD 
  

 
OBJETIVOS 

• Promover o cumprimento das políticas e diretrizes de gestão de pessoas, com foco 
na gestão integrada da saúde (qualidade de vida, bem-estar, segurança do trabalho 
e saúde ocupacional). 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar as decisões da direção da Empresa no que diz respeito às informações 
pertinentes as iniciativas de segurança no trabalho, saúde ocupacional, qualidade de 
vida e bem-estar; 

2. Propor estratégias, políticas e diretrizes para a modernização da gestão de pessoas 
na Empresa, relativas a segurança no trabalho, saúde ocupacional, qualidade de vida 
e bem-estar; 

3. Propor e orientar a elaboração de projetos de segurança no trabalho, saúde 
ocupacional, qualidade de vida e bem-estar, promovendo sua implementação; 

4. Manter relacionamento com órgãos governamentais relacionados à segurança no 
trabalho, saúde ocupacional, qualidade de vida e bem-estar, visando obter parcerias 
para implementação das políticas e diretrizes da área; 

5. Institucionalizar padrão técnico e de aferição de efetividade, em relação aos 
processos relacionadas a gestão integrada da saúde; 

6. Fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos diversos órgãos 
reguladores dos processos da área; 

7. Planejar ações de modo integrado e alinhado com demais áreas da Diretoria, no 
âmbito da segurança no trabalho, saúde ocupacional, qualidade de vida e bem-estar; 

8. Promover, no âmbito da Empresa, a normatização dos assuntos pertinentes a 
segurança no trabalho, saúde ocupacional, qualidade de vida e bem-estar. 
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6.1.1.1 SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 
SVSM 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Promoção de Saúde, 

Qualidade de Vida e Bem-estar 
CGQV 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Cumprir com obrigações legais definidas em normas regulamentadoras no âmbito da 
engenharia de segurança do trabalho e da medicina ocupacional, bem como executar 
ações integradas de promoção e de prevenção de acidentes e doenças, visando a 
saúde e bem-estar do empregado e produtividade da empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar estudos e propor ações de redução e eliminação de riscos à saúde do 
empregado; 

2. Participar de projetos de implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da 
empresa, visando ambiente seguro e adequado aos empregados; 

3. Orientar a empresa quanto ao cumprimento do disposto nas Normas 
Regulamentadoras específicas de segurança; 

4. Manter permanente relacionamento com a CIPA, apoiando suas iniciativas e 
sugestões e proceder ao treinamento, conforme instrumentos normativos; 

5. Promover a realização de atividades e campanhas de conscientização, educação e 
orientação dos empregados visando a prevenção de acidentes do trabalho e doenças 
ocupacionais; 

6. Executar o processo de gestão de acidente de trabalho na empresa, de forma a 
permitir o acompanhamento e avaliação dos acidentes ocorridos e dos casos de 
doença ocupacional, analisando suas causas, os fatores ambientais, as 
características do agente e as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) de doença 
ocupacional ou acidentado(s), visando subsidiar ações de prevenção;  

7. Promover e participar de campanhas diversas que visem a promoção da saúde e 
prevenção de acidentes e doenças; 

8. Propor alternativas para elaboração e gestão nacional do PPRA – Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais; 

9. Fazer a Gestão Nacional do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional 
– PCMSO; 

10. Acompanhar e orientar as unidades organizacionais quanto aos aspectos legais da 
segurança do trabalho e da saúde ocupacional; 

11. Operacionalizar, no âmbito da Empresa, as rotinas relativas às atividades de 
segurança do trabalho, saúde ocupacional e ergonomia propondo atualização / 
implantação de normas que dão suporte a estes processos; 

12. Consolidar   informações nacionais e elaborar relatórios gerenciais de indicadores 
de resultados no âmbito dos processos da área; 

13. Acompanhar os serviços contratados, avaliando seus resultados. 
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6.1.1.2 SERVIÇO DE QUALIDADE DE VIDA - SQVD 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Promoção de Saúde, 

Qualidade de Vida e Bem-estar 
CGQV 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Promover, coordenar e desenvolver ações integradas de saúde e qualidade de vida, 
com ênfase na promoção de saúde, prevenção de doenças e desenvolvimento de 
ambientes de trabalho favoráveis à qualidade de vida no trabalho e à produtividade. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar ações de saúde e qualidade de vida no trabalho complementares às 
exigidas legalmente, com foco na prevenção de doenças e promoção da saúde, tais 
como campanhas de saúde, ginástica laboral, programa de apoio ao empregado, 
vacinação, acompanhamento de empregados afastados etc.; 

2. Fiscalizar os contratos de prestação de serviços da área, orientando as unidades 
quanto à contratação local dos serviços; 

3. Executar ações que contribuam para um clima organizacional sadio, que estimulem 
a participação, a criatividade, a autonomia com responsabilidade, a valorização 
profissional e o desenvolvimento de relações saudáveis de trabalho; 

4. Gerir os benefícios abono acompanhamento, conversão de licença prêmio em 
pecúnia, intervalo amamentação e prorrogação de auxílio alimentação; 

5. Acompanhar e orientar as unidades organizacionais quanto à implementação das 
ações de saúde e qualidade de vida no trabalho; 

6. Propor a implantação e a atualização de normas que dão suporte aos processos da 
área; 

7. Elaborar, implantar e gerenciar práticas de avaliação com indicadores de efetividade 
das ações da área; 

8. Interagir com a área de segurança e saúde ocupacional, para ações integradas; 

9. Apoiar a GEAP nas ações de promoção de saúde na Empresa. 
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6.1.2 COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES DO TRABALHO E 
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - CGTS 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Gestão de Pessoas SUPE 

Órgãos Subordinados Coordenação de Responsabilidade Socioambiental CORS 

 Coordenação de Relações Trabalhistas e Sindicais COTS 
  

 
OBJETIVOS 

• Planejar, coordenar, executar, controlar e acompanhar as ações relativas às relações 
do trabalho e fomentar a cultura e o domínio do conhecimento da responsabilidade 
socioambiental na Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, coordenar e executar as negociações com a representação dos 
empregados objetivando a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho; 

2. Estabelecer canal permanente de comunicação com as representações dos 
empregados (sindicais, associações de empregados e organizações por local de 
trabalho), reconhecidas pela Empresa; 

3. Atuar junto aos diversos organismos estatais de controle de políticas salariais; 

4. Acompanhar as tendências das relações de trabalho nas diversas empresas públicas; 

5. Identificar situações que resultem em contencioso trabalhista propondo ações, junto 
a área Jurídica da Empresa, objetivando a prevenção; 

6. Acompanhar o cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho; 

7. Atuar na solução de conflitos nas relações de trabalho; 

8. Implementar, divulgar, acompanhar e zelar pelo cumprimento das orientações 
contidas na Política de Responsabilidade Socioambiental da Empresa. 
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6.1.2.1 COORDENAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - CORS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Relações do Trabalho e 

Responsabilidade Socioambiental 
CGTS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e promover as ações socioambientais internas e externas que envolvam 
a Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar e promover a Política de Responsabilidade Socioambiental Empresarial da 
Dataprev; 

2. Criar, coordenar e acompanhar programas e projetos socioambientais, voltados para 
a disseminação da cultura da responsabilidade socioambiental para empregados, 
fornecedores, clientes e sociedade; 

3. Apresentar as ações e aplicações da política de responsabilidade socioambiental da 
Dataprev, através da elaboração do Balanço Social; 

4. Definir, monitorar e avaliar os indicadores internos e externos de responsabilidade 
socioambiental, visando o processo de melhoria contínua; 

5. Desenvolver projetos visando a disseminação de conhecimentos básicos e acesso à 
Internet, com vistas à inclusão digital de empregados e colaboradores e definir a 
política para a doação de equipamentos, visando apoiar materialmente programas de 
inclusão digital reconhecidos; 

6. Acompanhar e participar de comissões e comitês de natureza socioambiental; 

7. Estruturar e coordenar o Comitê de Responsabilidade Social da Empresa e as 
Comissões de Coleta Seletiva Solidária e Responsabilidade Socioambiental Nacional 
e locais; 

8. Estruturar, normatizar, implantar e divulgar os conceitos éticos e a política de 
acessibilidade; 

9. Coordenar as ações para a promoção da acessibilidade; 

10. Coordenar as campanhas socioambientais da Empresa; 

11. Coordenar a elaboração e consolidar o calendário nacional de campanhas 
socioambientais; 

12. Projetar, controlar, acompanhar, contabilizar, certificar e divulgar as ações e projetos 
socioambientais; 

13. Gerir o contrato de pessoas com deficiência e outros relacionados a natureza da área 
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6.1.2.2 COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS - COTS 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Relações do Trabalho e 

Responsabilidade Socioambiental 
CGTS 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar e promover as ações relativas às relações do trabalho que envolvam a 
Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Participar do planejamento, coordenação e execução das negociações com a 
representação dos empregados objetivando a celebração do Acordo Coletivo de 
Trabalho; 

2. Manter canal permanente de comunicação com as representações dos empregados 
(sindicais, associações de empregados e organizações por local de trabalho), 
reconhecidas pela Empresa; 

3. Manter o acompanhamento das tendências das relações de trabalho nas diversas 
empresas públicas; 

4. Acompanhar o cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho; 

5. Atuar na solução de conflitos nas relações de trabalho. 
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6.1.3 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CARREIRA - DECR 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Gestão de Pessoas SUPE 

Órgãos Subordinados Divisão de Gestão de Treinamento e 
Desenvolvimento 

DIGT 

 Divisão de Evolução Funcional DIEV 
  

 
OBJETIVOS 

• Elaborar políticas e diretrizes relacionadas aos processos de gestão de carreira, 
visando promover o desenvolvimento profissional e a evolução da trajetória dos 
empregados da Dataprev. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Promover a capacitação e o desenvolvimento de competências do corpo funcional e 
gerencial da Empresa, alinhados às diretrizes organizacionais; 

2. Subsidiar as decisões da direção da Empresa disponibilizando informações 
pertinentes aos processos de treinamento e desenvolvimento e evolução funcional; 

3. Estruturar os processos relativos ao treinamento e desenvolvimento e à evolução 
funcional, promovendo a inter-relação entre as atividades; 

4. Propor políticas e definir os princípios metodológicos para os processos de 
treinamento, desenvolvimento e progressão de carreira; 

5. Elaborar planos e programas de desenvolvimento profissional que envolvam a 
aquisição, a valorização e a aplicação de conhecimentos e que promovam a evolução 
da curva de desempenho do corpo funcional e gerencial da Empresa; 

6. Manter atualizadas as políticas, diretrizes e normas pertinentes aos processos de 
gestão de treinamento e desenvolvimento e processos de evolução funcional, 
promovendo o alinhamento destes instrumentos com a estratégia e objetivos 
empresariais; 

7. Planejar ações de captação e movimentação de pessoas; 

8. Elaborar estudos e propor soluções relacionadas às políticas de administração de 
cargos, salários e carreiras; 

9. Avaliar impactos decorrentes de mudanças no ambiente organizacional, propondo 
ações que busquem minimizar seus efeitos na curva de desempenho dos 
empregados; 

10. Gerir a rede social corporativa da empresa, desenvolvendo estratégias que garantam 
sua plena utilização; 

11. Elaborar políticas e propor ações que promovam o engajamento e o reconhecimento 
funcional. 
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6.1.3.1 DIVISÃO DE GESTÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO - DIGT 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão de Carreira DECR 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Identificar, planejar e coordenar a execução de ações de capacitação e de 
desenvolvimento profissional dos empregados da Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Captar demandas de capacitação e promover o atendimento das necessidades das 
áreas da empresa, propondo soluções metodológicas relacionadas ao processo de 
ensino-aprendizagem de acordo com os objetivos organizacionais; 

2. Coordenar a execução de programas e ações de formação, capacitação, 
aperfeiçoamento, especialização e atualização de conhecimentos, promovendo sua 
implementação; 

3. Elaborar processos de aquisição de soluções de treinamento e desenvolvimento, 
efetuando pesquisa de fornecedores com vistas ao atendimento das necessidades 
de capacitação das áreas; 

4. Gerir o cadastro de atividades de treinamentos internos e externos realizadas; 

5. Gerar indicadores de eficiência e eficácia das ações de treinamento e 
desenvolvimento, subsidiando as decisões da direção da Empresa; 

6. Gerir contratos de fornecedores de soluções de treinamento e desenvolvimento; 

7. Promover a execução de cursos em EaD e gerir o ambiente virtual de aprendizagem 
durante a realização dos cursos; 

8. Orientar e coordenar ações de disseminação do conhecimento interno existente, 
propondo estratégias que visem o repasse de informações; 

9. Coordenar a execução de treinamentos embutidos em contratos de aquisição de 
ferramentas, consultorias ou qualquer outro fornecedor/prestador de serviços; 

10. Orientar e disseminar procedimentos de gestão de treinamento e desenvolvimento 
na Empresa. 
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6.1.3.2 DIVISÃO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL - DIEV 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Gestão de Carreira DECR 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar, controlar e acompanhar as ações relativas aos processos de evolução de 
carreira: captação interna e externa, administração de cargos, salários, recompensas 
e desempenho funcional. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar modelos de administração de cargos, carreiras, salários, 
benefícios/recompensas e funções de confiança/gratificadas; 

2. Acompanhar, junto ao mercado de trabalho, as tendências e práticas de carreiras, 
remuneração e recompensas; 

3. Efetivar a alteração funcional/salarial de empregados, analisando processos e 
critérios que motivam as movimentações, visando garantir o alinhamento com as 
orientações institucionais; 

4. Gerir o Quadro de Lotação de Pessoal – QLP e o Quadro de Lotação de Estagiários 
- QLE; 

5. Efetuar a análise de postos de trabalho da Empresa, visando subsidiar as 
reestruturações organizacionais; 

6. Manter a atualização do instrumento de administração de cargos e salários e políticas 
de captação e evolução da trajetória profissional dos empregados da Empresa; 

7. Subsidiar a área jurídica na instrução e perícia de processos trabalhistas; 

8. Gerenciar o processo de captação de pessoas, coordenando processos de concurso 
público e captação interna; 

9. Elaborar estudos e propor diretrizes para os processos de mobilidade, progressão 
salarial e progressão funcional vinculadas ao plano de cargos e salários da Empresa. 

10. Executar, acompanhar e gerar indicadores do processo de gestão do desempenho 
funcional do corpo de empregados, extraquadro, estagiários e jovens aprendizes; 

11. Promover o acompanhamento do desempenho funcional, oferecendo suporte 
metodológico aos empregados e gestores; 

12. Orientar e prestar suporte nas atividades relativas à gestão do desempenho. 
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6.1.4 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS - DEPE 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Gestão de Pessoas SUPE 

Órgãos Subordinados Divisão de Pagadoria de Pessoal DIPA 

 Divisão de Benefícios de Pessoal DIBE 

 Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal DIRC 
  

 
OBJETIVOS 

• Garantir o cumprimento de políticas, diretrizes, planos, programas e projetos 
relacionados com a administração e valorização de pessoas na Empresa. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar e integrar os processos relativos à administração de pessoas na Empresa, 
visando o cumprimento das metas estabelecidas; 

2. Subsidiar as decisões da Direção da Empresa no que diz respeito às informações 
pertinentes a pessoas; 

3. Propor políticas, diretrizes, desenvolver e executar programas e projetos 
relacionados com a administração de pessoas na Empresa; 

4. Promover, no âmbito da Empresa, a normatização dos assuntos pertinentes à sua 
área de atuação; 

5. Planejar as ações relativas ao registro e cadastro de pessoas; 

6. Planejar as ações relativas à pagadoria de pessoal; 

7. Planejar as ações relativas aos processos de benefícios. 
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6.1.4.1 DIVISÃO DE PAGADORIA DE PESSOAL - DIPA 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Administração de Pessoas DEPE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Organizar e orientar as rotinas e execução dos procedimentos administrativos e 
operacionais, referentes aos processos de pagadoria. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar os processos de cessão e requisição de pessoas; 

2. Controlar e acompanhar os processos para concessão e pagamento de férias; 

3. Controlar frequência; 

4. Analisar, administrar e controlar empréstimos consignados em folha de pagamento; 

5. Controlar, calcular e pagar pensões alimentícias como também prestar informações 
(poder judiciário, empregados e pensionistas); 

6. Operacionalizar o processo de desligamento de pessoas; 

7. Gerenciar o processamento da folha de pagamento; 

8. Efetuar os recolhimentos de encargos compulsórios e espontâneos, elaborar mapas 
de recolhimentos referentes à: Previdência Social, FGTS, IRRF, PREVDATA, GEAP, 
Sindicatos, AED, ANED, autônomos, etc.; 

9. Emitir folhas suplementares relativas ao pagamento de conselheiros; 

10. Administrar o acesso ao sistema de pagamento; 

11. Analisar contas contábeis referentes à folha de pagamento; 

12. Emitir Informes Anuais de Rendimentos – DIRF; 

13. Manter tabela de parâmetros (valor do salário mínimo, valores IRRF, “per capita” 
GEAP, etc.); 

14. Orientar as unidades organizacionais quanto às rotinas e execução dos 
procedimentos de pagadoria; 

15. Acompanhar as alterações introduzidas na legislação trabalhista e previdenciária; 

16. Prestar informações à fiscalização previdenciária, trabalhista e demais órgãos de 
controle. 
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6.1.4.2 DIVISÃO DE BENEFÍCIOS DE PESSOAL - DIBE 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Administração de Pessoas DEPE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Organizar e orientar as rotinas e execução dos procedimentos administrativos e 
operacionais, referentes aos processos de benefícios. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Efetuar os procedimentos necessários para reembolsos escolares; 

2. Efetuar os procedimentos para operacionalizar o reembolso ao tratamento 
especializado e de lentes corretoras; 

3. Efetuar o reembolso Incentivo à pós-graduação; 

4. Efetuar o pagamento do adiantamento do auxílio-transporte; 

5. Administrar os processos relativos à concessão do auxílio-alimentação; 

6. Administrar os processos relativos aos seguros de vida (compulsório, facultativo e 
auxílio-funeral); 

7. Administrar os processos relativos ao convênio GEAP (plano de saúde e pecúlio); 

8. Administrar e manter convênio com o INSS; 

9. Orientar as unidades organizacionais quanto às rotinas e execução dos 
procedimentos de concessão e manutenção de benefícios; 

10. Acompanhar as alterações introduzidas na legislação trabalhista e previdenciária; 

11. Prestar informações à fiscalização previdenciária, trabalhista e demais órgãos de 
controle. 
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6.1.4.3 DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO DE PESSOAL - DIRC 

 
Classificação Organizacional 4º Nível 
Órgão de Subordinação Departamento de Administração de Pessoas DEPE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Coordenar, executar, controlar e acompanhar as ações relativas ao registro e 
cadastro de pessoas. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Efetuar o processo de admissão de pessoas (concursados, extraquadro, aprendizes, 
readmitidos e reintegrados); 

2. Manter atualizado o cadastro de pessoal e fornecer informações sobre pessoas; 

3. Operacionalizar a nomeação e dispensa de funções de confiança e gratificada; 

4. Operacionalizar as rotinas relativas à concessão de licença sem/com vencimentos; 

5. Administrar dossiês funcionais; 

6. Remeter documentos e dossiês para a guarda do Arquivo Central; 

7. Controlar e informar sobre os atos de admissão, movimentação e demissão de 
pessoas; 

8. Gerar e enviar informações para o cumprimento das obrigações legais; 

9. Controlar e efetuar o remanejamento de lotação, a transferência de pessoal e a 
requisição interna de pessoal; 

10. Controlar e efetuar a disponibilidade de empregados; 

11. Acompanhar as alterações introduzidas na legislação trabalhista e previdenciária; 

12. Orientar as unidades organizacionais quanto às rotinas e execução dos 
procedimentos de registro e cadastro de pessoal; 

13. Gerar informações gerenciais; 

14. Prestar informações à fiscalização previdenciária, trabalhista e demais órgãos de 
controle. 
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6.1.5 COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - CGPE 

 
Classificação Organizacional 3º Nível 
Órgão de Subordinação Superintendência de Gestão de Pessoas SUPE 

Órgãos Subordinados Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas SCEP 

 Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas SDFP 

 Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas SMGP 

 Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas SPBP 

 Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas SRNP 

 Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas SSCP 

 Serviço de Gestão Administrativa – Pessoas SSPP 
  

 
OBJETIVOS 

• Garantir e aprimorar a qualidade do atendimento prestado pelas equipes técnicas 
executoras dos processos de gestão de pessoas nas unidades organizacionais 
conforme as orientações das políticas, diretrizes, planos, programas e projetos 
definidos pela Empresa em relação aos processos de Administração de Pessoas, 
Gestão de Carreira, Qualidade de Vida, Segurança no Trabalho, Relações de 
Trabalho e Responsabilidade Socioambiental. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a divulgação das informações relativas às políticas e práticas de gestão 
de pessoas da empresa entre as equipes técnicas executoras dos processos nas 
unidades organizacionais. 

2. Elaborar e atualizar manuais e procedimentos operacionais padrão das atividades 
realizadas pelas equipes técnicas executoras dos processos de gestão de pessoas 
nas unidades organizacionais. 

3. Acompanhar a execução dos processos de gestão de pessoas nas unidades 
organizacionais. 

4. Realizar estudos e propor soluções visando a melhoria e otimização da execução 
técnica dos processos definidos pelas áreas responsáveis pelas ações de 
planejamento e elaboração de políticas de gestão de pessoas. 

5. Gerar indicadores de avaliação da qualidade do atendimento prestado pelas equipes 
técnicas executoras das atividades de gestão de pessoas nas unidades 
organizacionais para subsidiar as decisões da Superintendência. 

6. Avaliar os impactos das mudanças que afetam a composição das equipes técnicas 
executoras das atividades de gestão de pessoas nas unidades organizacionais e 
propor ações no sentido de preservar a qualidade do serviço prestado. 

7. Elaborar métodos e instrumentos de orientação aos gestores das unidades 
organizacionais da empresa em relação à aplicação e execução dos processos de 
gestão de pessoas nas suas equipes. 
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6.1.5.1 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SCEP 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Gestão Administrativa – 

Pessoas 

CGPE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades relativas aos processos de gestão de pessoas nas unidades 
organizacionais. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar as ações dos processos de administração de pessoas; 

2. Acompanhar as ações trabalhistas; 

3. Executar ações de promoção de saúde e qualidade de vida; 

4. Executar as ações de responsabilidade socioambiental; 

5. Executar as ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas; 

6. Executar as ações dos serviços compartilhados; 

7. Colaborar com a elaboração e atualização dos manuais e procedimentos 
operacionais dos serviços executados; 

8. Aplicar metodologia de orientação aos gestores das unidades organizacionais quanto 
à execução de processos de gestão de pessoas. 
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6.1.5.2 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SDFP 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Gestão Administrativa – 

Pessoas 

CGPE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades relativas aos processos de gestão de pessoas nas unidades 
organizacionais. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar as ações dos processos de administração de pessoas; 

2. Acompanhar as ações trabalhistas; 

3. Executar ações de promoção de saúde e qualidade de vida; 

4. Executar as ações de responsabilidade socioambiental; 

5. Executar as ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas; 

6. Executar as ações dos serviços compartilhados; 

7. Colaborar com a elaboração e atualização dos manuais e procedimentos 
operacionais dos serviços executados; 

8. Aplicar metodologia de orientação aos gestores das unidades organizacionais quanto 
à execução de processos de gestão de pessoas. 
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6.1.5.3 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SMGP 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Gestão Administrativa – 

Pessoas 

CGPE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades relativas aos processos de gestão de pessoas nas unidades 
organizacionais. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar as ações dos processos de administração de pessoas; 

2. Acompanhar as ações trabalhistas; 

3. Executar ações de promoção de saúde e qualidade de vida; 

4. Executar as ações de responsabilidade socioambiental; 

5. Executar as ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas; 

6. Executar as ações dos serviços compartilhados; 

7. Colaborar com a elaboração e atualização dos manuais e procedimentos 
operacionais dos serviços executados; 

8. Aplicar metodologia de orientação aos gestores das unidades organizacionais quanto 
à execução de processos de gestão de pessoas. 
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6.1.5.4 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SPBP 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Gestão Administrativa – 

Pessoas 

CGPE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades relativas aos processos de gestão de pessoas nas unidades 
organizacionais. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar as ações dos processos de administração de pessoas; 

2. Acompanhar as ações trabalhistas; 

3. Executar ações de promoção de saúde e qualidade de vida; 

4. Executar as ações de responsabilidade socioambiental; 

5. Executar as ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas; 

6. Executar as ações dos serviços compartilhados; 

7. Colaborar com a elaboração e atualização dos manuais e procedimentos 
operacionais dos serviços executados; 

8. Aplicar metodologia de orientação aos gestores das unidades organizacionais quanto 
à execução de processos de gestão de pessoas. 
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6.1.5.5 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SRNP 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Gestão Administrativa – 

Pessoas 

CGPE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades relativas aos processos de gestão de pessoas nas unidades 
organizacionais. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar as ações dos processos de administração de pessoas; 

2. Acompanhar as ações trabalhistas; 

3. Executar ações de promoção de saúde e qualidade de vida; 

4. Executar as ações de responsabilidade socioambiental; 

5. Executar as ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas; 

6. Executar as ações dos serviços compartilhados; 

7. Colaborar com a elaboração e atualização dos manuais e procedimentos 
operacionais dos serviços executados; 

8. Aplicar metodologia de orientação aos gestores das unidades organizacionais quanto 
à execução de processos de gestão de pessoas. 
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6.1.5.6 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SSCP 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Gestão Administrativa – 

Pessoas 

CGPE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades relativas aos processos de gestão de pessoas nas unidades 
organizacionais. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar as ações dos processos de administração de pessoas; 

2. Acompanhar as ações trabalhistas; 

3. Executar ações de promoção de saúde e qualidade de vida; 

4. Executar as ações de responsabilidade socioambiental; 

5. Executar as ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas; 

6. Executar as ações dos serviços compartilhados; 

7. Colaborar com a elaboração e atualização dos manuais e procedimentos 
operacionais dos serviços executados; 

8. Aplicar metodologia de orientação aos gestores das unidades organizacionais quanto 
à execução de processos de gestão de pessoas. 
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6.1.5.7 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAS - SSPP 

 
Classificação Organizacional 5º Nível 
Órgão de Subordinação Coordenação Geral de Gestão Administrativa – 

Pessoas 

CGPE 

Órgãos Subordinados Não há  
  

 
OBJETIVOS 

• Executar as atividades relativas aos processos de gestão de pessoas nas unidades 
organizacionais. 

 
ATRIBUIÇÕES 

1. Executar as ações dos processos de administração de pessoas; 

2. Acompanhar as ações trabalhistas; 

3. Executar ações de promoção de saúde e qualidade de vida; 

4. Executar as ações de responsabilidade socioambiental; 

5. Executar as ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas; 

6. Executar as ações dos serviços compartilhados; 

7. Colaborar com a elaboração e atualização dos manuais e procedimentos 
operacionais dos serviços executados; 

8. Aplicar metodologia de orientação aos gestores das unidades organizacionais quanto 
à execução de processos de gestão de pessoas. 
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7 ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

Ato Normativo Órgão Colegiado 

RS 3682/2018 Comissão Permanente de Responsabilização 

RS 3681/2018 Comissão Especial de Tomada de Contas Especial 

RS 3680/2018 
Comissão de Tratamento e Resposta a Incidentes em 

Ambientes Computacionais 

RS 3679/2018 Grupo Especial de Inteligência Cibernética 

RS 3677/2018 
Comissão Especial de Apoio a Processos e Projetos 

Estratégicos 

RS 3674/2018 Comitê de Gestão e Alinhamento Estratégico 

RS 3666/2018 
Comissão de Promoção de Políticas de Igualdade de 

Gênero e Raça 

RC CADM 009/2018 
Comissão Eleitoral – Eleição do representante dos 

empregados no Conselho de Administração 

RC CADM 002/2018 
RC CADM 010/2018 

Instituição do Comitê de Auditoria Estatutário 

RC CADM 005/2017 Comitê de Elegibilidade Estatutário 

RS 3608/2017 
Comissão de elaboração e implementação do 

Plano de Gestão de Logística Sustentável 

RS 3494/2016 
RS 3574/2017 
RS 3577/2017 
RS 3578/2017 

 

Comitê Gestor de Integridade Corporativa 

RS 3543/2016 
RS 3147/2012 

Comitê de Tecnologia da Informação 

RS 3488/2016 Comissão de Monitoramento do Plano de Ação 

RS 3447/2015 
Comissão Gestora de Implementação da Agenda 

Ambiental da Administração Pública 

RS 3421/2014 
Comissões Nacional e Locais de Coleta Seletiva 

Solidária e Responsabilidade Socioambiental 

RS 3407/2014 Comissão de Governança da Rede Social Corporativa 

RS 2983/2009 Comissão de Análise e Avaliação de Documentos 

CS PR 016/2016 Comissão de Ética da Dataprev 

CS PR 024/2011 Comissão da Rede de Comunicação Institucional 
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CS DPE 009/2011 Comissão de Ergonomia e Acessibilidade 
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8 CONTROLE DE ALTERAÇÕES 

 
ATO 

NORMATIVO 
ALTERAÇÕES 

RS PR 
3692/2018 

(06/11/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações – DRD. 

RS PR 
3672/2018 

(03/08/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Diretoria de Finanças e Serviços 
Logísticos – DFS. 

RS PR 
3671/2018 

(01/08/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Diretoria de Finanças e Serviços 
Logísticos – DFS. 

RS PR 
3670/2018 

(27/07/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações – DRD. 

RS PR 
3669/2018 

(26/07/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Diretoria de Finanças e Serviços 
Logísticos – DFS. 

RS PR 
3667/2018 

(26/07/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações – DRD. 

RS PR 
3658/2018 

(12/04/2018) 

Complementa as alterações na estrutura da Presidência instituídas pela 
Resolução 3643/2018. 

RS PR 
3654/2018 

(13/03/2018) 

Estabelece a localização (UF) das unidades organizacionais da Presidência -  
PR 

RS PR 
3653/2018 

(13/03/2018) 

Estabelece a localização (UF) das unidades organizacionais da Diretoria de 
Pessoas – DPE. 

RS PR 
3652/2018 

(13/03/2018) 

Estabelece a localização (UF) das unidades organizacionais da Diretoria de 
Relacionamento, Desenvolvimento e Informações – DRD. 

RS PR 
3651/2018 

(13/03/2018) 

Estabelece a localização (UF) das unidades organizacionais da Diretoria de 
Tecnologia e Operações - DIT 

RS PR 
3649/2018 

(13/03/2018) 

Estabelece a localização (UF) das unidades organizacionais da Diretoria de 
Finanças e Serviços Logísticos – DFS. 

RS PR 
3646/2018 

(26/02/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações – DRD. 

RS PR 
3644/2018 

(26/02/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Diretoria de Pessoas – DPE. 

RS PR 
3643/2018 

(26/02/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Presidência - PR. 
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RS PR 
3642/2018 

(26/02/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Diretoria de Tecnologia e Operações 
– DIT. 

RS PR 
3641/2018 

(26/02/2018) 

Adequa a capacidade organizacional da Diretoria de Finanças e Serviços 
Logísticos - DFS. 

CS SUGV 
004/2017 

(04/08/2017) 

Define as atribuições da Superintendência de Governança e Gestão 
Estratégica e órgãos subordinados. 

RS PR 
3582/2017 

(20/06/2017) 

Adequação da capacidade organizacional da Diretoria de Finanças e 
Serviços Logísticos – DFS, criando o Serviço de Planejamento e Controle 
Financeiro – SVPF, subordinada à Divisão de Tesouraria e Planejamento 
Financeiro – DITP. 

RS PR 
3580/2017 

(07/06/2017) 

Adequação da capacidade organizacional da Diretoria de Finanças e 
Serviços Logísticos – DFS, criando a Gerência de Serviço de Planejamento 
e Controle Financeiro – SVPF, subordinada Divisão de Tesouraria e 
Planejamento Financeiro – DITP. 

RS PR 
3579/2017 

(06/06/2017) 

Adequação da capacidade organizacional da Presidência, criando a 
Coordenação de Planejamento Estratégico – COPL, a Superintendência de 
Governança e Gestão Estratégica , o Escritório de Riscos, Integridade e 
Controles – ESRC e subordinado à Superintendência de Governança e 
Gestão Estratégica – SUGV e alterando a subordinação da Coordenação 
Geral de Segurança de Informações - CGSI à Superintendência de 
Governança e Gestão Estratégica – SUGV e respectivos órgãos 
subordinados. 

RS PR 
3572/2017 

(15/05/2017) 

Adequação da capacidade organizacional da Presidência, criando a 
Coordenação Geral do Gabinete da Presidência, extinguindo a 

Coordenação para Assuntos Institucionais– COAI e subordinando a 

Coordenação para Assuntos Administrativos COAA, à Coordenação Geral 
do Gabinete da Presidência - CGPR. 

CS DIT 008/2017 
(19/04/2017) 

Define as atribuições da Diretoria de Tecnologia e Operações e órgãos 
subordinados. 

RS 3565/2017 
(18/04/2017) 

 

Adequação da capacidade organizacional da Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações - DRD, criando a Coordenação de Controle 
e Planejamento – COCP, subordinada à Coordenação Geral de Gestão de 
Desenvolvimento de Software – CGDE e extinguindo a Divisão de 
Manutenção de Produtos de Software – DMW4, subordinada à Unidade de 
Desenvolvimento de Software Rio de Janeiro. 

CS SUOP 
004/2017 

(12/04/2017) 

Define as atribuições da Superintendência de Operações e órgãos 
subordinados. 

RS 
3558/2017(09/03/

2017) 

Adequação da capacidade organizacional da Diretoria de Relacionamento e 
Desenvolvimento - DRD, criando a Coordenação Geral de Modernização 
Tecnológica – CGMT. 

RS 3555/2017 
(06/03/2017) 

Adequação da capacidade organizacional da Diretoria de Tecnologia e 
Operações - DIT, criando a Coordenação de Gestão de Facilities – COGF, 
subordinada à Coordenação Geral de Operação e Serviços de TIC – CGOS.  

 


