


APRESENTAÇÃO

Em  2015,  a  Dataprev  concluiu  o  plano  estratégico  iniciado  há  cinco  anos.  A  execução  dessa
estratégia  permitiu  à  empresa,  entre  outros  objetivos,  modernizar  sua  infraestrutura  tecnológica,
atualizar o parque instalado de computadores e sistemas, além de ampliar a carteira de serviços e de
clientes. Dedicada à prestação de serviços de TIC, a Dataprev atingiu cada uma de suas metas por
conta do envolvimento bem-sucedido entre a gestão financeira e logística, de pessoal e a área-fim.
Um dos principais benefícios dessa integração foi assegurar o investimento contínuo na sua base
tecnológica, nos processos corporativos e na qualificação da atuação dos seus empregados.

A consolidação de uma cultura  voltada ao planejamento também teve um papel  crucial  para a
melhoria dos processos e da qualidade dos serviços.  Nos últimos cinco anos, a Dataprev mantém
tendência de evolução, demonstrando um ritmo sustentado de crescimento. Durante todo o ano de
2015, foram intensificadas medidas de gestão de custos e despesas, e de otimização de caixa, de
forma a enfrentar  os significativos desafios  enfrentados,  especialmente quanto à instabilidade no
fluxo de recebimento do faturamento. 

O próximo ciclo estratégico, de 2016 a 2020, prevê o fortalecimento dos serviços de inteligência de
negócios (Analytics), com o uso crescente de ferramentas para análise, cruzamentos e extração de
dados.  A  intenção  é  potencializar  as  grandes  bases  sob a  guarda  da  Dataprev,  desenvolvendo
soluções inovadoras para apoiar com agilidade as políticas públicas do Governo Federal, voltadas às
muitas demandas sociais do país. 

Outra  diretriz  da  empresa  é  a  Responsabilidade  Socioambiental  que  busca  contribuir  para  o
desenvolvimento  humano,  por  meio  da  consolidação  de  valores,  práticas  e  comportamentos
empresariais responsáveis. Alinhada às orientações gerais de Governo, a Política de Responsabilidade
Socioambiental da Dataprev tem o objetivo de promover o exercício da cidadania e colaborar para a
formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária. 

Vinculada à Diretoria de Pessoas, a Coordenação de Responsabilidade Socioambiental foi criada em
dezembro de 2005 para representar a Dataprev junto ao Comitê de Entidades no Combate à Fome e
pela Vida (COEP). Naquele mesmo ano a área iniciou o Programa de Inclusão Digital, vocação natural
para uma empresa da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

A evolução das  ações  sociais  e  ambientais  da  Dataprev  tem se  destacado,  tanto  pelos  desafios
superados quanto pelas conquistas alcançadas na busca pela soma de esforços. Nos últimos anos, foi
possível  acompanhar  o  fortalecimento  de  projetos  de  inserção  da  variável  socioambiental  no
cotidiano e na qualidade de vida do ambiente de trabalho. 

Diretoria Executiva
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1. A DATAPREV

A  Dataprev  é  uma  empresa  pública,  que  fornece  soluções  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. Com sede
em Brasília e estrutura para atendimento em todo Brasil, possui Unidades de Desenvolvimento em
cinco estados (CE, PB, RN, RJ, SC) e três Data Centers, localizados no Distrito Federal, Rio de Janeiro e
em São Paulo, projetados para promover a alta disponibilidade e a segurança dos sistemas.

A Dataprev  está  presente  na  vida  do cidadão brasileiro,  provendo a  tecnologia  necessária  para
acesso aos programas estratégicos e sociais  do governo. Entre os principais serviços,  processa o
pagamento  mensal  de  cerca  de  33  milhões  de  benefícios  previdenciários  e  é  responsável  pela
aplicação  on-line  que  faz  a  liberação  de  seguro-desemprego.  A  empresa  também processa  as
informações  previdenciárias  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  responde  pelas  funcionalidades  dos
programas que rodam nas estações de trabalho da maior rede de atendimento público do país,
somadas as Agências da Previdência Social aos postos do Sistema Nacional do Emprego (Sine).

A Dataprev se tornou uma referência de qualidade no processamento e no tratamento de grandes
volumes de dados.  Guarda e  faz  a  gestão,  por  exemplo,  do Cadastro  Nacional  de  Informações
Sociais (CNIS), que permite a concessão automática de vários direitos sociais, como aposentadorias
ou salário-maternidade.

Com mais  de  40  anos  de  experiência  na  gestão  e  no  desenvolvimento  de  soluções  de  TIC,  a
Dataprev dispõe de capacidade computacional  e logística  para hospedar,  manter,  gerir  proteger
informações e sistemas, e também para analisar e qualificar dados, antecipar demandas de parceiros,
prestar serviços de consultoria, apoiar a elaboração e a realização de projetos.



1.1 Principais serviços

-  Inteligência  de  Negócio:  conjunto  de  serviços  especializados  na  produção  de  informações
estratégicas,  capazes de gerar  valor  para o negócio do cliente.  São soluções de visualização de
dados, mineração, análises estatísticas, qualificação e validação de bases, entre outras tecnologias
que permitem integrar ou cruzar dados de fontes diferentes para torná-los mais confiáveis e para
apoiar a tomada de decisão.

- Operação e Suporte: aplicações e sistemas dos clientes são mantidos nos data centers da Dataprev,
com  monitoramento  e  sustentação  integral,  e  toda  a  infraestrutura  tecnológica  necessária  ao
ambiente – servidores, sistemas de armazenamento de dados, dispositivos de rede, dispositivos de
segurança, entre outros. Maior segurança e alta disponibilidade das aplicações.

-  Desenvolvimento:  as  equipes de engenharia de software atuam em conjunto com analistas  de
negócio para criar sistemas ou desenvolver novas funcionalidades, de acordo com as necessidades
dos clientes.

- Hosting e Nuvem: diferentes opções de capacidade computacional são oferecidas ao cliente, para
hospedar  seus  dados  e  aplicações.  Tanto  o  Hosting  quanto  a  Nuvem  asseguram  a  rápida
disponibilidade de servidores  e  demais  equipamentos  e  podem ser  contratados  no conceito  de
Infraestrutura  como  Serviço  (IaaS),  desonerando  o  cliente  do  investimento  em  infraestruturas
complexas.

- Hospedagem de Blogs e Portais: a solução combina recursos de infraestrutura e de software para
hosting e publicação de conteúdo dos clientes na internet em formato de blogs ou portais. Inclui
ferramenta  de  gestão  de  conteúdo  (CMS)  e  disponibilização  de  infraestrutura  e  software  para
hospedar o serviço de Ensino a Distância (EaD) do cliente.

-  Consultoria:  profissionais  especializados  apoiam  os  clientes  no  diagnóstico  e  no  desenho  de
soluções  para  demandas  tecnológicas.  Também  atuam  na  implantação  de  novos  sistemas  ou
processos.  A  consultoria  inclui  identificar  melhores  ferramentas  e  opções  de  software,  apontar
soluções para eventuais gargalos operacionais, avaliar potenciais benefícios e riscos da adoção de
tecnologias, apoiar a estruturação de parcerias e de métodos de trabalho.

-  Dados  Abertos:  para  instituições  que  querem  dar  maior  transparência  às  suas  atividades  e
compartilhar informações relevantes com a sociedade, as equipes da Dataprev fazem a publicação
dos dados selecionados na internet, integrados ao Portal Brasileiro de Dados Abertos. O portal de
dados  abertos  do  cliente  é  baseado  no  software  CKAN  (Comprehensive  Knowledge  Archive
Network), e fica hospedado em infraestrutura customizada, disponível na Dataprev.



1.2 Clientes

1.3 Desempenho Econômico-financeiro

A Dataprev obteve, em 2015, novamente um bom desempenho econômico-financeiro, que revela
crescimento sustentado, com aumento de receita e de resultados, ao longo de sucessivos exercícios.
O lucro líquido foi de R$ 210,1 milhões, 22,75% superior ao registrado no exercício de 2014 (R$ 171,1
milhões). Para este resultado, contribuíram o aumento de 10,15% na Receita Operacional Bruta, que
totalizou R$ 1.384 milhões, combinado com a variação, em menor proporção, de 6,21% dos custos e
despesas  operacionais;  e  o  aumento  de  41,36% nas  demais  receitas  operacionais,  incluindo  as
financeiras.

Série histórica dos Resultados (em milhares de R$)
Fonte: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos (DFS)



Esses números indicam que a Dataprev alcançou resultados econômicos positivos, a partir de uma
série de medidas que foram adotadas ao longo do ano. Entre elas, a adoção de uma política de
diferimento  tributário  para  otimização  do  caixa  e  a  implementação  de  novas  ações  voltadas  à
redução de custos, entre elas contenção de viagens; redução dos cargos gerenciais em cerca de
10%; aceleração de processos de alienação de ativos; renegociações contratuais com fornecedores;
revisão do prazo de pagamento de contratações; e postergação de alguns investimentos.  Foram
mantidos os investimentos considerados imprescindíveis para a Dataprev assegurar o investimento
contínuo em tecnologia, processos e qualificação dos empregados. 

1.4 Investimentos

A prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), área-fim da Dataprev,
recebeu a maior parcela dos investimentos realizados ao longo de 2015, que totalizaram R$ 65,6
milhões,  ou  57%  do  orçamento  previsto  para  o  período.  Desse  total,  R$  48,1  milhões  foram
destinados  à  manutenção  e  à  adequação  de  infraestrutura  de  TIC;  outros  R$  16,2  milhões,  à
manutenção  e  à  adequação  de  bens  imóveis;  e  R$  1,3  milhão  para  bens  móveis,  máquinas  e
equipamentos diversos.  A realização de investimentos em 2015 foi significativamente afetada pela
instabilidade do fluxo de recebimentos de receitas. 

A Dataprev ampliou a sua capacidade de armazenamento de dados e concluiu a consolidação das
salas-cofre, áreas para os equipamentos de TI que são blindadas e protegidas contra fogo, calor,
umidade, gases corrosivos, inundação, etc. Resultado desses investimentos na infraestrutura,  o data
center  de  Brasília,  por  exemplo,  superou  em  2015  a  marca  de  mil  dias  sem  incidentes  de
disponibilidade.  Destaque ainda para a modernização do edifício-sede em Brasília,  incorporando
modernas soluções para ambientes corporativos, primando pela sustentabilidade e racionalização na
utilização de recursos.

A partir de práticas de mercado e de experiências-piloto nas suas Unidades de Desenvolvimento, a
Dataprev também estabeleceu um modelo de desenvolvimento ágil, com procedimentos que foram
agregados ao Processo de Desenvolvimento da Dataprev (PD-Dataprev). O desenvolvimento ágil é
um conjunto de metodologias de desenvolvimento de software que prevê ciclos mais rápidos de
trabalho com várias entregas de efetivo valor agregado para o cliente, ao longo do percurso do
projeto.

A evolução dos processos produtivos da área de tecnologia aponta para a integração cada vez mais
dinâmica entre a arquitetura tecnológica, definida e estruturada, aos processos ágeis, com a busca de
automação e padronização de processos.



2. POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A Política  de  Responsabilidade  Socioambiental  da  Dataprev  é  a  materialização do compromisso
direto com o desenvolvimento social da sociedade e se expressa a partir da promoção de um papel
institucional  mais  amplo,  em  que  a  sua  atuação  social  esteja  coerente  com seus  valores  e  os
princípios da ética pública. 

Essa política está alinhada às orientações gerais de Governo, por meio do Plano Plurianual 2012-
2015, em especial com as seguintes diretrizes: (a) a garantia dos direitos humanos com redução das
desigualdades sociais, regionais, étnico-raciais e de gênero; (b) a ampliação da participação social; (c)
a promoção da sustentabilidade ambiental; (d) a valorização da diversidade cultural e da identidade
nacional; (e) a excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços à sociedade; (f) o
crescimento econômico sustentável;  (g) o estímulo e a valorização da educação, da ciência e da
tecnologia.

Quatro  pilares  norteiam  a  atuação  da  Dataprev  na  busca  por  impactos  positivos  nos  campos
econômico, social, ambiental e tecnológico. A empresa tem um efetivo compromisso corporativo nas
seguintes linhas de ação:

- Ambiental

Coleta Seletiva Solidária e Ecopontos. Por meio de campanhas de separação e descarte sustentável
de  resíduos,  todo  o  material  descartado  pela  Dataprev,  beneficiou  cooperativas  de  reciclagem,
transformando toneladas de lixo em emprego, renda e novas perspectivas de vida para catadores.
Como parte da implantação da coleta seletiva solidária, a Dataprev instituiu Ecopontos externos, que
são locais abertos para coleta junto ao público em geral.



- Social

Tema que envolve o programa de Inclusão Digital,  Jovem Aprendiz e campanhas de doação de
sangue e donativos. Por meio de processo de alienação de bens, a empresa faz doação de itens
descontinuados para uso interno, prioritariamente para projetos que ampliem o acesso à internet e à
cultura digital. Já o programa Jovem Aprendiz acontece em parceria com instituições de formação
profissional,  e tem como objetivo apoiar a inclusão social  dos jovens,  apresentá-los ao ambiente
corporativo e oferecer capacitação básica.

- Diversidade

As ações da Dataprev, que aderiu ao programa do Governo Federal Pró-equidade de gênero e raça,
inclui a contratação de surdos em parceria com o Centro de Vida Independente (CVI);  cursos de
Libras para empregados e outros colaboradores; equidade de gênero no Programa Jovem Aprendiz,
contratação de aprendizes com baixa visão (RJ) e contratação de aprendizes egressos de ações de
combate ao trabalho infantil (PE).

- Formação

A  empresa  realiza  palestras  do  Programa  de  Educação  Previdenciária  aos  jovens  aprendizes,
catadores,  terceirizados  e  outros  públicos;  realiza  também  palestras  de  formação  cidadã  e  de
qualificação  profissional,  além  de  campanhas  de  sensibilização  sobre  temas  relacionados  à
responsabilidade socioambiental.



2.1 Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev (Provir)

Criado em 2009, o Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev (Provir), promove visitas
guiadas aos três Data Centers da empresa, localizados em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O
programa é  aberto  aos  empregados,  estagiários  e  jovens  aprendizes,  além de  receber  clinetes,
estudantes  e  profissionais  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (TIC).  O  Provir  esteve
suspenso durante as obras de modernização da infraestrutura tecnológica dos data centers, mas foi
reaberto em 2015.

2.2 Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)

Em 2015, a Dataprev formalizou parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), tornando-se
integrante  da  Agenda Ambiental  da  Administração Pública  (A3P),  cujo  alvo  é  a  implantação da
responsabilidade  socioambiental  nas  atividades  administrativas  e  operacionais  da  administração
pública. 



3. BALANÇO SOCIOAMBIENTAL

O presente documento apresenta as demonstrações das atividades socioambientais realizadas pela
Dataprev durante o ano de 2015, com o exercício encerrado em 31 de dezembro. Tendo como base
os  relatórios  internos  da  Coordenação  de  Responsabilidade  Socioambiental,  conta  ainda  com a
relação de notícias veiculadas pela imprensa sobre as ações da empresa e está sendo publicado pelo
terceiro  ano  consecutivo.  O  principal  objetivo  é  dar  conhecimento  ao  público  de  interesse  da
Dataprev sobre as ações socioambientais realizadas.

O documento, a partir deste ano, passa a ser designado de Balanço Socioambiental e incorpora um
conjunto de dados coletados, com base na metodologia aplicada do Balanço Social do Ibase. 

As  informações  apresentadas  a  seguir  estão  agrupadas  a  partir  dos  seguintes  temas:  Programa
Jovem Aprendiz; Coleta Seletiva Solidária e Programa de Inclusão Digital.

3.1 Programa Jovem Aprendiz

Presente  em  18  estados,  em  2015  o  foco  do  programa  Jovem  Aprendiz  continuou  sendo  a
valorização e a formação dos jovens, assegurando oportunidade de trabalho e sendo um importante
instrumento de inclusão social. Uma novidade foi a inclusão de jovens com deficiência e de egressos
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Do total de 75 contratados em todo o Brasil, seis
possuem baixa visão e participam por meio de uma parceria estabelecida com o Instituto Benjamim
Constant, enquanto dois foram retirados do trabalho infantil.



Os  jovens  possuem  atendimento  psicossocial,  acompanhamento  e  apoio  escolar,  além  da
qualificação profissional e as famílias dos participantes são envolvidas no processo, participando em
reuniões  de  avaliação.  Participam  de  palestras  e  oficinas  sobre  temas  diversos  como  saúde,
diversidade, mercado de trabalho, segurança da informação e educação financeira. 

Com a experiência nessa esfera, a Dataprev se inscreveu no concurso Prêmio Destaque da Agenda
Ambiental da Administração Pública (A3P) e foi classificada entre as três finalistas do concurso. A
divulgação do resultado final ocorre em setembro de 2016.

3.1.1 Embasamento legal

O  programa  Jovem Aprendiz  visa  atender  a  legislação.  As  empresas  públicas  e  sociedades  de
economia  mista  também estão  obrigadas  a  realizar  a  contratação  de  jovens  aprendizes,  sendo
facultada a opção de contratar diretamente ou por intermédio de entidades sem fins lucrativos.

O aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos e precisa estar matriculado em escola ou ter concluído o
ensino médio. Nos casos em que o aprendiz for pessoa com deficiência, não haverá limite máximo
de idade para a contratação. A aprendizagem é regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e pelas Leis números 10.097, de 19 de dezembro de 2000, 11.180, de 23 de setembro de 2005,
e 11.788, de 25 de setembro de 2008. O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), aprovado pela Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, em seus arts. 60 a 69, também trata do direito a aprendizagem.

Na Dataprev a base legal para nortear as contratações é a norma N/RS/002/00 de 1º de fevereiro de
2012, que estabelece que a admissão de aprendiz se dá a partir dos seguintes requisitos: idade entre
16 e 18 anos, no ato do contrato; estar regularmente matriculado em escola pública, em curso de
ensino médio ou fundamental a partir da 7º ano e pertencer à família com renda igual ou inferior a
dois salários-mínimos. Com relação a quantidade de aprendizes, a norma estabelece 5% (cinco por
cento) do número de empregados existentes em cada estabelecimento da empresa, cujas funções
demandem formação profissional em nível fundamental ou médio.

3.2 Programa Coleta Seletiva

Iniciado em 2007,  o programa de Coleta Seletiva,  partir  de 2015, iniciou uma reestruturação do
modelo, visando o fortalecimento da orientação e da conscientização dos empregados da empresa,
dos prestadores de serviço de limpeza e das cooperativas de catadores, com o objetivo de melhorar
a qualidade e os resultados esperados. 

A Coordenação de Responsabilidade Socioambiental revisou toda a metodologia da coleta em todas
as unidades da empresa: reduziu e reposicionou os coletores; colocou mais um saco plástico para o



acondicionamento dos resíduos, intensificou o treinamento dos prestadores de serviço, divulgou uma
série de dicas sobre a forma correta de fazer o descarte e firmou parcerias com empresas de coleta
para orientar a distribuição dos resíduos entre as cooperativas legalmente constituídas e cadastradas
na instituição. 

Ao longo do ano, a coordenação realizou campanhas de sensibilização dos empregados sobre o
descarte ecologicamente correto, dando ênfase à conceituação e classificação dos resíduos, não só
os insumos pertinentes ao processo produtivo, mas a toda operação da empresa. E, publicou ainda o
conceito  3Rs,  para  orientar  o  comportamento  com fins  de  reduzir,  reutilizar  e  reciclar,  que  se
aplicados no dia a dia do trabalho e em casa ajudam a poupar os recursos naturais, gerar menos
resíduos e minimizar o impacto no meio ambiente.

O papel continua sendo o resíduo mais descartado na Dataprev, porém o descarte de lâmpadas
fluorescentes se estabeleceu em todos os estados de forma ambientalmente correta. 

A seguir, o demonstrativo dos resíduos descartados no ano de 2015:

3.3 Programa de Inclusão Digital

O Programa de Inclusão Digital praticado pela Dataprev nos últimos cinco anos é focado em dois
pilares:  fomentar  a  capacitação  de  pessoas  em situação  de  vulnerabilidade  social,  pessoas  com
deficiência e empregados terceirizados;  e dar apoio por meio de doação de equipamentos para



montagem de infraestrutura tecnológica de programas sociais.

Em 2015, a Dataprev firmou um Acordo de Cooperação Técnica com o SERPRO, com o objetivo de
fomentar  iniciativas  na  área  de  inclusão  digital,  visando  garantir  a  disseminação  e  o  uso  das
tecnologias da informação e comunicação orientadas ao desenvolvimento social, econômico, político,
cultural, ambiental e tecnológico, centrados nas pessoas, em especial nas comunidades e segmentos
excluídos.

Todos  os  bens  doados  pela  Dataprev,  embora  não  atendam mais  às  necessidades  de  uso  da
empresa, estão em condições de ser reutilizados nos projetos sociais beneficiados. Os candidatos a
doações, além de cumprirem as exigências legais, devem especificar a qual projeto social destinam-
se os bens. 

Em  2015,  foram  doados  4.618  bens  patrimoniais  inservíveis  para  as  atividades  operacionais  da
Dataprev, passíveis de reutilização para 47 entidades, entre instituições públicas, governamentais e



sem fins lucrativos, de 21 estados. A maior parte dos itens descartados referem-se a equipamentos
de informática e mobiliários.  

Avalia-se a amplitude social  do projeto da instituição, com prioridade a ações que promovam o
acesso de cidadãos a tecnologias digitais, diretriz que está de acordo com o perfil da empresa e com
a sua vocação de fornecer tecnologia para apoio a programas sociais e políticas públicas do Estado
brasileiro. As doações não se restringiram a itens de TI, incluindo peças de mobiliário como cadeiras,
poltronas,  estantes,  móveis,  mesas de trabalho e de reunião,  gaveteiros e arquivos,  entre outros
objetos. Uma empilhadeira elétrica e um gerador também foram objetos de doação pela empresa.

3.3.1. Embasamento legal

De acordo com o Decreto-Lei nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, os bens são doados conforme a
classificação  em  que  se  enquadrem:  se  recuperáveis  ou  ociosos,  são  destinados  a  órgãos  ou
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outros órgãos
integrantes de qualquer dos Poderes da União e,  não havendo interesse na esfera federal,  será
destinado a Estados  e  Municípios mais  carentes,  empresas públicas  ou sociedades  de economia
mista.  Já  os  classificados  como antieconômicos  ou  irrecuperáveis  serão destinados  a  instituições
filantrópicas,  reconhecidas  de  utilidade  pública  pelo  Governo  Federal,  e  as  organizações  da
Sociedade Civil de Interesse Público, com a recomendação de que, preferencialmente, os bens sejam
doados para atender projetos socioambientais.

Liberação em até 30 dias

As doações ganharam agilidade após trabalho de modernização do serviço de 
gestão patrimonial da Dataprev. A empresa não armazena mais em galpões 
nenhum bem que tenha sido apontado para alienação e a liberação dos bens 
doados é feita atualmente em até 30 dias, caso não haja pendência na 
documentação do donatário.

O bem patrimonial pode ser doado, leiloado ou descartado. A análise dos itens 
é realizada pela Comissão de Exame e Avaliação da empresa, que elabora um 
laudo técnico sobre a situação física do equipamento e define a modalidade de 
alienação a ser adotada, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 
99.658/90. Os itens descartados também cumprem uma função social de apoiar 
a geração de emprego e renda para as famílias dos catadores reunidos em 
cooperativas de reciclagem.



4. CONCLUSÃO

A diversidade das ações  de responsabilidade socioambiental  implementadas  pela  Dataprev criou
condições  para  o  desempenho  sustentável  da  empresa,  sob  os  aspectos  econômico,  social  e
ambiental, atendendo desta forma o conhecido tripé da sustentabilidade.

Para  realização  e  fomento  dessas  atividades,  a  equipe  da  Coordenação  de  Responsabilidade
Socioambiental  da  empresa  conta  com  Comissões  Locais  de  Coleta  Seletiva  Solidária  e
Responsabilidade Socioambiental nos estados, além do apoio das áreas administrativas.

As ações implementadas estão de acordo com a Política de Responsabilidade Socioambiental  da
Dataprev, alinhada às Orientações Gerais de Governo do Plano Plurianual 2012-2015. Os programas
mantidos pela empresa, por sua vez, beneficiam diferentes públicos e proporcionam benefícios à
sociedade que incluem a ampliação do acesso de cidadãos a tecnologias  digitais,  o ingresso de
jovens de baixa renda no mercado de trabalho e a geração de renda a cooperativas de catadores.
Entre as iniciativas já implementadas podem ser destacadas o Programa Jovem Aprendiz, a Coleta
Seletiva Solidária e a inclusão digital por meio da doação de bens patrimoniais, além de ações de
voluntariado.

Outras iniciativas estão em fase de implantação, como a adesão da empresa à Agenda Ambiental da
Administração Pública (A3P). O programa tem o objetivo de estimular a incorporação dos princípios
da responsabilidade socioambiental às atividades da administração pública. As ações vão desde a
mudança nos investimentos a compras e contratações, passando pela sensibilização e capacitação de
empregados e a gestão adequada dos resíduos e recursos naturais. 

Também estão em fase de implantação o Programa de Equidade de Gênero e Raça do Governo
Federal e a segunda fase do Programa de Inclusão Digital. Encontram-se na fase de planejamento o
Plano de Logística Sustentável (PLS) e o desenvolvimento de Tecnologias Sociais.

A Dataprev obteve reconhecimento de suas ações socioambientais pela sociedade e recebeu, em
2015, o título de Empresa Amiga dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,  concedido pela
Secretaria  de  Estado de  Assistência  Social  e  Direitos  Humanos  do Estado  do Rio  de  Janeiro.  A
Dataprev  também é  uma das  finalistas  do  6°  Prêmio de  Melhores  Práticas  de  Sustentabilidade,
promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. A empresa concorre na categoria Destaques da Rede,
com o Programa Jovem Aprendiz como instrumento de inclusão social.

Ao pautar suas ações na sustentabilidade e na responsabilidade socioambiental, a empresa contribui
não  só  para  o  desenvolvimento  humano,  como  para  a  consolidação  de  valores,  práticas  e
comportamentos empresariais socialmente responsáveis. Por sim, promove o exercício da cidadania e
colabora para a formação de uma sociedade justa, sustentável e solidária.



5. NOTÍCIAS

5.1 Notícias divulgadas pelo Portal Dataprev

- Doações de bens patrimoniais beneficiam projetos sociais e de inclusão
(09/02/2015)

A Dataprev doou, nos últimos dois anos, quase 20 mil bens patrimoniais em todo o Brasil. Só em
2014,  foram  9.099  deles,  beneficiando  prefeituras,  entidades  sem  fins  lucrativos,  cooperativas  e
instituições públicas, de acordo com balanço da Coordenação de Responsabilidade Socioambiental
da empresa. O levantamento aponta que, ao todo, foram 19.129 bens patrimoniais doados nos anos
de 2013 e 2014.

A doação dos bens obedece ao manual de descarte da empresa, desenvolvido com a finalidade de
orientar e agilizar as doações dos bens classificados, conforme norma interna.

Os critérios para as doações consideram a amplitude social do projeto da prefeitura, entidade ou
instituição candidata. Os candidatos, além de cumprirem as exigências legais, devem especificar a
qual  projeto social  se destinam os bens,  cabendo à área de Responsabilidade Socioambiental  a
avaliação dos programas e de sua aplicabilidade.

“Priorizamos os projetos de inclusão digital  de jovens em áreas de risco social.  Afinal,  o apoio a
projetos de ampliação do acesso dos cidadãos brasileiros a tecnologias digitais está de acordo com o
perfil  da  empresa e  a  sua  vocação de fornecer  tecnologia  para  a  cidadania,  apoiando políticas
públicas”,  diz  Marco  Aurélio  Guilherme,  coordenador  de  Responsabilidade  Socioambiental  da
Dataprev. Outra prioridade para as doações são os programas de qualificação profissional.

Ao longo dos últimos três anos, a Dataprev implementou uma grande reforma patrimonial, reflexo da
expansão de sua base de clientes e da necessidade de atualização tecnológica. Com isso, foi preciso
alienar uma quantidade significativa de bens que, em sua maioria, foram doados.

As doações beneficiaram, em 2014, 29 prefeituras municipais, 12 entidades sem fins lucrativos, três
cooperativas de catadores de materiais recicláveis, sete instituições federais e duas estaduais. Incluem
desde  divisórias,  grupo  de  geradores,  mobiliários,  computadores,  equipamentos  de  informática
diversos (hub, modem, roteador, switch), central de ar-condicionado, equipamentos gráficos, entre
outros. São equipamentos usados que, embora não estejam condições de atender mais à Dataprev,
ainda podem ser úteis a outros usuários.

A empresa buscou, com a ação, preservar o investimento público, colocando os bens patrimoniais 
novamente a serviço da sociedade, seja por intermédio de órgão público ou de organização não 
governamental.



Inclusão digital – Só com a doação de cerca de 800 computadores, 16 prefeituras foram beneficiadas
no ano passado. Os equipamentos foram disponibilizados para o uso por servidores e alunos das
escolas  municipais,  e  para  atividades  educacionais.  “Em  2014,  a  empresa  deu  uma  importante
contribuição para os projetos de inclusão digital de muitas localidades”,  avalia Marco Aurélio.

Estes  equipamentos,  que  foram  descontinuados  para  uso  interno  e  substituídos  por  novos,
possibilitam a realização de cursos básicos de informática e acesso à internet por moradores de
diversas comunidades. O coordenador cita, como exemplo, a recente doação de 180 equipamentos,
entre computadores e monitores, à Prefeitura de Pinheiral, no Rio de Janeiro. A doação ao município,
localizado  no  Vale  do  Paraíba,  possibilitou  o  acesso  gratuito  à  internet  e  a  cursos  básicos  de
informática por 50 jovens e crianças que moram em um dos bairros mais carentes da cidade.

Gestão patrimonial – Diversos fatores explicam o aumento das doações de bens patrimoniais nos
últimos três anos. Um deles foi a necessidade de modernização das tecnologias e da infraestrutura
das instalações da Dataprev, que atravessam no período um ciclo de investimentos intensivos. Outra
explicação foi  o  aperfeiçoamento da gestão patrimonial,  que  ganhou agilidade.  A  empresa  não
armazena os bens já apontados para a alienação.

O gerente da Divisão de Administração de Bens Patrimoniais da Dataprev, Paulo Renato Lopes, cita
como exemplo da agilização dos processos de alienação a troca do mobiliário do edifício José Neves,
no Cosme Velho, Rio de Janeiro, ocorrida no fim de 2014. Segundo ele, o processo de alienação dos
bens começou bem antes da data prevista para troca.

“Nós antecipamos o processo de alienação, aprovamos as doações com o Departamento Jurídico e
ficou tudo liberado à disposição dos donatários.  A ideia hoje é que, se já está prevista a troca,
devemos  iniciar  logo o  processo  de  alienação  de  bens,  para  não precisar  estocá-los,  como no
passado, em galpões”, explica Lopes.

Embora não atendam mais às necessidades da empresa, pois já foram substituídos por novos, os
bens distribuídos estão em condições de uso por outras entidades. Os equipamentos descartados
são analisados  pela  Comissão de Exame e  Avaliação,  que elabora laudo técnico identificando a
situação física do bem patrimonial e definindo também qual vai ser a modalidade de alienação a ser
seguida. O bem pode ser doado, leiloado ou descartado.

Mesmo os materiais descartados terminam tendo uma função social importante de garantir renda e
trabalho a uma parte dos mais de 1 milhão de catadores existentes no país.  A Cooperativa dos
Agentes  Autônomos  de  Reciclagem  de  Aracaju  (CARE),  uma  das  beneficiadas  pelas  doações,
transforma toneladas de lixo — papel,  papelão, plástico, metal e vidro — em emprego, renda e
novas perspectivas de vida para cerca de 45 catadores do bairro Santa Maria, localizado na capital de
Sergipe.



Cadastro – A Dataprev disponibiliza um cadastro para os interessados em receber as doações. Em
caso de mais de um órgão apontar interesse, os bens são divididos entre os mesmos. Quem indica a
instituição a ser  beneficiada é a  Coordenação de Responsabilidade Socioambiental.  Após isso,  a
documentação de regularidade da instituição é analisada e encaminhada ao jurídico da empresa.
Uma vez aprovada pelo jurídico e pela diretoria executiva, é elaborado o termo de doação.

- Dataprev abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz no Rio de Janeiro
(03/08/2015)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz da Dataprev, no
Rio de Janeiro. As 23 vagas, sendo seis para pessoas com deficiência visual, oriundos do Instituto
Benjamin Constant (IBC) e 17 para os demais candidatos, serão preenchidas via processo seletivo. Os
jovens serão contratados pelo período de 12 meses, a partir de 1º de setembro.

Para concorrer, o jovem deve ter entre 16 e 18 anos na data da contratação. Para os candidatos com
deficiência, a idade máxima é de 24 anos. Além disso, deve estar matriculado em escola pública,
cursando o ensino fundamental, a partir do 7º ano, ou ensino médio, e pertencer à família de baixa
renda, com rendimento familiar igual ou inferior a dois salários-mínimos (R$ 1.576).

A carga horária será de 20 horas semanais ou quatro horas diárias, em turno único das 8h às 12h ou
das 13h às 17h, compatível com os períodos de frequência do aprendiz à escola. Aos aprendizes que
concluírem o programa de aprendizagem com aproveitamento, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial  (Senac)  concederá certificado de qualificação profissional,  contendo o título e o perfil
profissional para as ocupações nas quais foram qualificados.

As  inscrições  estarão  abertas  nos  dias  4  e  5  de  agosto,  entre  10h  e  16h.  Os  candidatos  com
deficiência  visual  deverão  realizá-las  nas  dependências  do  IBC,  localizado  na  Avenida  Pasteur
350/368, Urca, e os demais candidatos, nas dependências do Senac, localizado na Rua 24 de Maio
543, sala 202, bloco 1,  Sampaio.  No ato da inscrição o candidato deverá apresentar documento
oficial  de  identidade  (certidão  de  nascimento  ou  casamento,  cédula  de  identidade  com RG ou
Carteira de Trabalho e Previdência Social) original, que comprove nacionalidade brasileira e idade,
além da autodeclaração de que possui renda familiar de até dois salários-mínimos nacionais.

A primeira fase do processo seletivo será um exame com dez questões de raciocínio lógico. Para os
candidatos  inscritos  no Senac,  o  exame será  realizado no  dia  11  de  agosto,  às  10h e  para  os
candidatos oriundos do IBC, no dia 12 de agosto, às 14h, no mesmo local da inscrição. A segunda
fase compreende entrevista dos candidatos classificados na primeira fase, com gestores da Dataprev.

A listagem dos 23 selecionados será divulgada no dia 18 de agosto, no portal da Dataprev.



- Dataprev divulga candidatos classificados no processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz
(13/08/2015)

Como parte do processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz da Dataprev, no Rio de Janeiro, 46
candidatos  foram classificados  na primeira  fase  da seleção.  Ao todo,  serão oferecidas  23 vagas,
sendo seis para pessoas com deficiência visual, oriundas do Instituto Benjamin Constant (IBC), e 17
para os demais candidatos. Os jovens serão contratados pelo período de 12 meses, a partir de 1º de
setembro.

Os candidatos classificados que se inscreveram no Serviço Nacional  de Aprendizagem Comercial
(Senac) devem comparecer à Rua Professor Álvaro Rodrigues 460, sala 406, em Botafogo, no Rio, às
9h de 17 de agosto, para a segunda fase do processo seletivo, composta por uma entrevista dos
candidatos com gestores da empresa.

Já os candidatos classificados que efetuaram a inscrição no IBC devem comparecer à Avenida Pauster
350/368, na Urca, às 14h de 17 de agosto.

Sobre o programa - A carga horária será de 20 horas semanais ou quatro horas diárias, em turno
único, das 8h às 12h ou das 13h às 17h, compatível com os períodos de frequência do aprendiz à
escola. Aos aprendizes que concluírem o programa de aprendizagem com aproveitamento, o Senac
concederá certificado de qualificação profissional,  contendo o título e o perfil  profissional para as
ocupações nas quais foram qualificados.

- Dataprev divulga resultado final do Programa Jovem Aprendiz
(18/08/2015)

A Dataprev realizou nesta segunda-feira (17) a última fase do processo seletivo do Programa Jovem
Aprendiz 2015,  no Rio de Janeiro.  Dos 46 candidatos classificados,  23 foram aprovados e serão
contratados pelo período de 12 meses, a partir de 1º de setembro.

Os aprovados devem comparecer no dia 26 de agosto na Rua Professor Álvaro Rodrigues 460, sala
410, em Botafogo, no Rio de Janeiro, das 9h às 12h ou das 13h30 às 16h30. São necessários os
originais dos seguintes documentos:

Comprovante  de  escolaridade  do aprendiz  e  declaração escolar  atual,  devidamente  assinados  e
carimbados pela secretária ou diretora da instituição de ensino. A declaração deverá ter sido emitida
em, no máximo, 30 dias e deverá conter a informação de que o jovem está matriculado no ano
corrente. O documento deve informar ainda o horário de estudo, que deverá ser oposto do que será
cumprido pelo jovem no Senac. Não será aceito protocolo. 



Sobre o programa – A carga horária será de 20 horas semanais ou quatro horas diárias, em turno
único, das 8h às 12h ou das 13h às 17h, compatível com os períodos de frequência do aprendiz à
escola. Aos aprendizes que concluírem o programa de aprendizagem com aproveitamento, o Senac
concederá certificado de qualificação profissional,  contendo o título e o perfil  profissional para as
ocupações nas quais foram qualificados.

- Doações de bens apoiam projetos de inclusão social e digital em 21 estados
(22/12/2015)

Em 2015, a Dataprev doou 4.618 bens patrimoniais para diferentes instituições públicas, prefeituras e
entidades sem fins lucrativos em vários pontos do Brasil, beneficiando projetos sociais e de inclusão
digital. De acordo com um balanço da Divisão de Administração de Materiais e Patrimônio (DADP) e
da  Coordenação  de  Responsabilidade  Socioambiental  da  empresa,  outros  oito  processos  já
autorizados este ano resultarão na doação de outros 948 itens.

Ao todo, 47 entidades foram beneficiadas em 21 estados, entre as quais cooperativas de catadores,
uma universidade federal, prefeituras, além de organizações não governamentais. Os critérios para as
doações continuam sendo a amplitude social do projeto da instituição candidata. Com a distribuição
de bens patrimoniais, a Dataprev reafirma o apoio a iniciativas que visam ampliar o do acesso dos
cidadãos brasileiros a tecnologias digitais, diretriz que está de acordo com o perfil da empresa e com
a sua vocação de fornecer tecnologia para apoio a programas sociais e políticas públicas.

Só no  entorno  do  Distrito  Federal,  quatro  instituições  receberam doações  de  equipamentos  de
informática e mobiliário alienados e substituídos em função da reforma do edifício-sede da empresa.
Ganharam também outros itens descartados, como vidros e pedras de granito. A Salve a Si (à dir.),
centro de tratamento de dependência química,  foi  uma das beneficiadas.  A entidade tem como
principal  objetivo  a  recuperação  e  reinserção  social  de  homens  dependentes  de  substâncias
psicoativas (álcool e outras drogas) e apoio aos familiares.

No Rio, uma das ONGs que receberam doações foi a Titânia. Foram 60 computadores para projetos
de educação audiovisual, entre eles o Cine Manguinhos (foto no alto, à esq.), iniciativa voltada à
formação de projecionista em equipamento digital.  Os cursos profissionalizantes estão abertos a
jovens de baixa renda entre 18 e 29 anos. “Os computadores foram importantes para consolidar o
conhecimento de nossos alunos”, diz Tatyana Paiva, diretora da Titânia. “Antes, eles exercitavam o
que  aprendiam  em salas  de  aulas  nos  computadores  de  outras  ONGs  com as  quais  tínhamos
parcerias  firmadas.  Dependíamos  da disponibilidade  de  horário  dos  parceiros  para  dar  as  aulas
práticas aos meninos. Hoje, convivem com as máquinas o tempo inteiro.”



Já a Prefeitura de Valparaíso de Goiás recebeu mobiliário – mesas, cadeiras e armários – para equipar
duas Unidades de Pronto Atendimento (à dir.) e várias secretarias do município. Fernando Fernandes,
funcionário da empresa AlmeidaUPA com cadeiras da Dataprev França, prestadora de serviços de
manutenção predial na sede da Dataprev e morador do município, esteve em uma das UPAs e,
enquanto aguardava para ser atendido, reconheceu as cadeiras da recepção, que antes ocupavam o
auditório da Dataprev. “Elas substituíram com muito mais conforto os bancos de madeira da sala de
espera”, diz.

Já  a  organização  não  governamental  Programando  o  Futuro  (abaixo),  localizada  no  mesmo
município,  recebeu  divisórias,  desktops  e  impressoras,  além  de  pedras  de  granito  e  vidros.  As
divisórias e os vidros foram utilizados para transformar um galpão abandonado em laboratório de
informática e robótica. No laboratório, serão ministrados cursos para a comunidade local. Também
foi  construída  no  local  uma  estação  de  metarreciclagem.  As  pedras  de  granito  e  pias  foram
destinadas a equipar uma cozinha e dois banheiros.

Desktops e impressoras passaram a equipar tanto os laboratórios, quanto a Prefeitura de Valparaíso
de Goiás. Já o lixo eletrônico foi vendido e toda a renda obtida com sua comercialização investida na
própria ONG, segundo seu coordenador, Vilmar Simion. “O galpão seria derrubado e a antiga sede
não comportava a estrutura necessária para o projeto. Fizemos uma proposta para a prefeitura de
ocupar o galpão e preparar  os moradores para o mercado de trabalho com a inclusão digital.”
Atualmente,  a  Programando  o  Futuro  tem  alunos  de  diversas  faixas  etárias  e  voluntários  que
ministram aulas de informática básica e robótica.

A Salve a Si também recebeu divisórias e pedras, aproveitadas na construção de banheiros, além de
computadores para aulas de informática básica e de montagem e manutenção de equipamentos
para os pacientes. “Mais de 80 homens estão internados e nossa preocupação é com o retorno deles
ao convívio com a sociedade”, enfatiza a psicóloga Eliza Andrade.

As  doações,  organizadas  pelo  Serviço  de  Logística  do  Distrito  Federal  (SDFL)  da  Dataprev,
começaram assim que o edifício-sede da empresa foi desocupado para a reforma, em 2013. Boa
parte incluiu equipamentos de TI, como desktops, monitores de LCD e impressoras, além de switches
(dispositivos de rede), estabilizadores, no-break, scanner, placas diversas. São materiais usados que,
embora não estejam em condições de atender mais à Dataprev, ainda podem ser úteis a outros
usuários.

Além desses itens, o coordenador de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev, Marco Aurélio
Silva, revela que, em 2015, a Dataprev doou uma inédita quantidade de equipamentos de telefonia e
videoconferência,  por conta da troca da tecnologia utilizada até então na empresa. “Equipamentos
antigos de telefonia e videoconferência, ainda em condições de uso mas sem recursos capazes de



atender à expansão de atividades e demandas registradas na empresa, puderam ser doados, porque
a Dataprev implantou um sistema de comunicação unificada, em novembro de 2014”,  explica.  A
troca provocou uma considerável melhoria na qualidade dos serviços de transmissão de áudio e
vídeo e uma economia de mais de 80% nas despesas com viagens dos empregados.

Os candidatos a doações, além de cumprirem as exigências legais, devem especificar a qual projeto
social  destinam-se  os  bens,  cabendo à  área  de  Responsabilidade  Socioambiental  da  empresa  a
avaliação dos programas e de sua aplicabilidade. A doação obedece ainda ao manual de descarte da
empresa, desenvolvido com a finalidade de orientar e agilizar as doações dos bens, conforme norma
interna.

Gestão patrimonial ágil - Este ano, a Dataprev já finalizou 44 processos administrativos para alienação
de  bens  patrimoniais.  Na  lista  de  novos  beneficiários  de  doações,  entre  outros,  a  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná e a Cooperativa dos Recicladores de Alagoas (Cooprel), criada em
2001 e que hoje também reúne catadores do lixão desativado de Cruz das Almas.

A doação dos bens é realizada pela CORS, em parceria com a Divisão de Administração de Bens
Patrimoniais (DADP). Segundo o gerente da DADP, Paulo Renato Borges Lopes, o serviço de gestão
patrimonial  foi  modernizado  e  ganhou  agilidade.  A  Dataprev  não  armazena  mais  em  galpões
nenhum bem  que tenha sido apontado para alienação.  E a liberação dos bens doados é feita
atualmente  em  até  30  dias,  caso  não  haja  pendência  na  documentação  do  donatário.  “Nós
antecipamos  muito  o  processo  de  alienação  e  a  aprovação  pelo  Departamento Jurídico  e  pela
Diretoria Executiva”, explica Lopes.

O bem patrimonial pode ser doado, leiloado ou descartado. A análise dos itens é realizada pela
Comissão de Exame e Avaliação da empresa, que elabora um laudo técnico sobre a situação física do
equipamento e define a  modalidade de alienação a ser adotada, em  conformidade com o disposto
no Decreto-Lei nº 99.658/90. Os itens descartados também cumprem uma função social de apoiar a
geração  de  emprego  e  renda  para  as  famílias  dos  catadores  reunidos  em  cooperativas  de
reciclagem.

Cadastro - A Dataprev disponibiliza um cadastro para os interessados em receber as doações. Em
caso de mais de um órgão apontar interesse, os bens são divididos entre os habilitados. Quem indica
a  instituição  a  ser  beneficiada  é  a  CORS.  Após  essa  fase,  a  documentação  de  regularidade  da
instituição é analisada e encaminhada ao jurídico da empresa. Uma vez aprovada pelo jurídico e pela
diretoria executiva, é elaborado o termo de doação.

As  doações  não se  restringiram a itens  de TI.  Outras  peças  de mobiliário  foram alienadas  para
distribuição entre  os  projetos  candidatos.  Foram cadeiras,  poltronas,  estantes,  móveis,  mesas  de
trabalho e de reunião, gaveteiros e arquivos, entre outros objetos. 



5.2 Notícias divulgadas pela imprensa

- Dataprev (RJ) abre vagas para Jovem Aprendiz
(Ache Concursos - 29/07/2015)

Dataprev-RJ realiza processo seletivo público para contratação de 23 candidatos para o Curso de
Aprendizagem pelo Programa Jovem Aprendiz.

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), no Rio de Janeiro, abriu
seleção de jovens para preencher 23 vagas temporárias por meio do Programa Jovem Aprendiz,
sendo 6 vagas destinadas a pessoas com deficiência visual, oriundos do Instituto Benjamin Constant e
17 vagas destinadas aos demais.

As inscrições estarão abertas nos dias 4 e 5 de agosto de 2015, das 10 horas às 16 horas, e serão
realizadas para os alunos do Instituto Benjamin Constant (IBC), na Avenida Pasteur, 350/368, URCA,
Cidade do Rio de Janeiro - RJ e para os demais candidatos no Centro Politécnico do Senac, sito à
Rua 24 de maio, nº 543 - sala 202 - Bloco 1, no Bairro de Sampaio, Cidade do Rio de Janeiro - RJ.

Provas

O certame terá exame com 10 questões de raciocínio lógico,  pelo critério de múltipla escolha e
entrevista. Para os candidatos oriundos do IBC, a prova de raciocínio lógico será realizada no dia 12
de agosto de 2015 às 14 horas impreterivelmente, na Avenida Pasteur 350/368 URCA - Rio de janeiro
- RJ. 

Para os candidatos inscritos no Senac a prova ocorre no dia 11 de agosto de 2015 às 10 horas na
Rua 24 de Maio, nº 543 - Auditório, no bairro do Sampaio, Cidade do Rio de Janeiro - RJ.

A listagem dos 23 candidatos selecionados para as vagas do Programa Jovem Aprendiz sai no dia 18
de agosto de 2015, publicada no site www.dataprev.gov.br.

- Jovem Aprendiz Dataprev 2015 inscrições concurso Rio de Janeiro 4 e 5/8/2015
(Aprendiz Jovem – 29/07/15)

Seleção Jovem Aprendiz Dataprev 2015! A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
Social (Dataprev) é uma empresa pública brasileira, vinculada ao Ministério da Previdência Social. A
empresa é responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira, especialmente a do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).

A Dataprev possui sua sede em Brasília-DF, além de centros de processamento no Rio de Janeiro-RJ,
São Paulo-SP e Brasília-DF. A Dataprev lançou edital do processo seletivo para novos aprendizes.



O Programa Jovem Aprendiz  Dataprev  2015  oferece  oportunidades  de  primeiro  emprego  para
jovens talentos.  Caso você não saiba o que é jovem aprendiz,  acesse a seção específica do site
Aprendiz Jovem.

Atualmente  há  23 vagas  de emprego Jovem Aprendiz  Dataprev  2015 para trabalhar  no Rio de
Janeiro-RJ, sendo 6 vagas destinadas a pessoas com deficiência visual, oriundos do Instituto Benjamin
Constant e, 17 vagas destinadas aos demais.

As inscrições para o concurso público Jovem Aprendiz Dataprev 2015 estarão abertas nos dias 4 e 5
de agosto de 2015, das 10 horas as 16 horas.

Como se inscrever nas vagas do concurso público Jovem Aprendiz Dataprev 2015:

As inscrições nas vagas do concurso público Jovem Aprendiz Dataprev 2015 devem ser realizadas
nos dias 4 e 5 de agosto de 2015, das 10 horas as 16 horas, da seguinte forma:

Para os alunos do Instituto Benjamin Constant (IBC), vagas PCD: as inscrições se darão na Avenida
Pasteur, 350/368, URCA, Cidade do Rio de Janeiro – RJ.

Para os demais candidatos: as inscrições se darão no Centro Politécnico do Senac, sito à Rua 24 de
maio, nº 543 – sala 202 – Bloco 1, no Bairro de Sampaio, Cidade do Rio de Janeiro – RJ.

Mais informações no edital da seleção Jovem Aprendiz Dataprev 2015, clicando aqui.

Obs: Não temos nenhuma relação com as empresas, seja a empresa que está oferecendo as vagas
ou  uma  terceirizada  que  está  realizando  serviços  de  seleção.  Apenas  ajudamos  na  divulgação,
referenciando a fonte original. Para outras vagas de jovem aprendiz, acesse Aprendiz Jovem.

- Dataprev oferece 23 vagas de aprendizes no RJ
(Confira Concursos – 29/07/2015)

A Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, anunciou a realização de
Processo Seletivo de Aprendizes nº 001/2015, para o preenchimento de 23 vagas de aprendizes, no
Estado do Rio de Janeiro. Sendo 6 vagas destinadas a pessoas com deficiência visual, oriundos do
Instituto Benjamin Constant e, 17 vagas destinadas aos demais.

As inscrições estarão abertas nos dias 4 e 5 de agosto de 2015, das 10 horas as 16 horas. Para os
alunos do Instituto Benjamin Constant (IBC),  as inscrições se darão na Avenida Pasteur,  350/368,
URCA, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. Para os demais candidatos as inscrições se darão no Centro
Politécnico do Senac, sito à Rua 24 de maio, nº 543 – sala 202 – Bloco 1, no Bairro de Sampaio,
Cidade do Rio de Janeiro – RJ.



A primeira  fase do processo seletivo compreende a realização de exame com dez questões  de
raciocínio lógico, pelo critério de múltipla escolha. Exame de raciocínio lógico: Para os candidatos
oriundos  do IBC:  Dia:  12  de agosto  de 2015;  Hora:  14  horas  impreterivelmente;  Local:  Avenida
Pasteur 350/368 URCA – Rio de janeiro – RJ. Para os candidatos inscritos no Senac: Dia: 11 de agosto
de 2015; Hora: 10 horas impreterivelmente; Local: Rua 24 de Maio, nº 543 – Auditório, no bairro do
Sampaio, Cidade do Rio de Janeiro – RJ.

A segunda fase do processo seletivo compreende entrevista dos candidatos classificados na primeira
fase, com gestores da Dataprev.

Para os candidatos oriundos do IBC: Dia: 17 de agosto de 2015; Hora: 15:00 horas; Local: Avenida
Pasteur 350/368 URCA – Rio de janeiro – RJ. Para os candidatos inscritos no Senac: Dia: 17 de agosto
de 2015;  Hora:  9:00 horas  impreterivelmente;  Local:  Rua Professor  Álvaro Rodrigues,  nº  460,  no
bairro do Sampaio, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. A listagem dos 23 candidatos selecionados para as
vagas  do  Programa  Jovem  Aprendiz  no  dia  18  de  agosto  de  2015,  será  publicada  no  site
www.dataprev.gov.br.

- Dataprev seleciona aprendizes no Rio de Janeiro
(Extra – 29/07/2015)

O Dataprev divulgou um processo seletivo para o preenchimento de 23 vagas de aprendizes, no
Estado do Rio de Janeiro. São seis vagas destinadas a pessoas com deficiência visual, oriundos do
Instituto Benjamin Constant, e 17 vagas destinadas aos demais. As informações foram publicadas no
“Diário Oficial da União” desta quarta-feira.

As inscrições estarão abertas nos dias 4 e 5 de agosto de 2015, das 10h às 16h. Para os alunos do
Instituto Benjamin Constant - IBC, as inscrições se darão na sede da instituição, na Urca, na Zona Sul
do Rio. Os outros candidatos devem se inscrever no Centro Politécnico do Senac, na Rua 24 de maio



543, sala 202 do Bloco 1, no bairro Sampaio, na Zona Norte.

O processo seletivo terá exame objetivo com 10 questões de raciocínio e entrevista com gestores da
Dataprev. Acompanhe o noticiário de concursos pelo Twitter @Vida_Ganha e pelo Linkedin.

- Dataprev abre 23 vagas de aprendiz no RJ
(JC Concursos – 29/07/2015)

A primeira fase do processo seletivo consistirá em prova de múltipla escolha com 10 questões de
raciocínio lógico e entrevista

Entre  os  dias  4  e  5  de  agosto,  a  Empresa  de  Tecnologia  e  Informações  da  Previdência  Social
(Dataprev) receberá inscrições para o preenchimento de 23 vagas no programa Jovem Aprendiz,
com atuação no Estado do Rio de Janeiro.

Vagas - O órgão não informou os pré-requisitos para inscrição, mas em seleções anteriores solicitou
que os candidatos estivessem no primeiro ano do ensino médio, além de terem renda familiar de até
dois salários mínimos. A primeira fase do processo seletivo consistirá em prova de múltipla escolha
com 10  questões  de  raciocínio  lógico.  Os  aprovados  serão  convocados  para  entrevista  junto  a
gestores da Dataprev. As etapas estão previstas para ocorrerem entre os dias 11 e 17 de agosto.

Inscrições  -  Quem  quiser  concorrer  a  uma  oportunidade  deve  efetuar  a  inscrição  no  Centro
Politécnico do Senac, situado na rua 24 de maio, nº 543, sala 202, bloco 1, bairro de Sampaio. Já o
endereço para alunos do Instituto Benjamin Constant (IBC) é diferente e os jovens devem confirmar a
participação na av. Pasteur, nº 350/368, Urca, no Rio de Janeiro.

- Jovem Aprendiz DATAPREV 2015 - Inscrições Abertas
(Jovem Aprendiz RJ – 29/07/2015)

O Dataprev divulgou um processo seletivo para Jovem Aprendiz Dataprev 2015, o preenchimento de
23 vagas de aprendizes, no Estado do Rio de Janeiro. São seis vagas de Jovem Aprendiz destinadas a
pessoas  com deficiência  visual,  oriundos  do  Instituto  Benjamin  Constant,  e  17  vagas  de  Jovem
Aprendiz destinadas aos demais. As informações foram publicadas no “Diário Oficial da União” desta
quarta-feira.

As inscrições estarão abertas nos dias 4 e 5 de agosto de 2015, das 10h às 16h. Para os alunos do
Instituto Benjamin Constant (IBC), as inscrições se darão na sede da instituição, na Urca, na Zona Sul
do Rio.



Os outros candidatos devem se inscrever no Centro Politécnico do Senac, na Rua 24 de maio 543,
sala 202 do Bloco 1, no bairro Sampaio, na Zona Norte. O processo seletivo terá exame objetivo com
10 questões de raciocínio e entrevista com gestores da Dataprev.

- Dataprev (RJ) abre vagas para Jovem Aprendiz
(Notícias Concursos – 29/07/2015)

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Estado do Rio de Janeiro, publicou a
abertura  de  23  vagas  no Programa Jovem Aprendiz,  sendo 6  vagas  destinadas  a  pessoas  com
deficiência visual, oriundos do Instituto Benjamin Constant e 17 vagas destinadas aos demais.

As inscrições poderão ser realizadas nos dias 4 e 5 de agosto de 2015, das 10 horas às 16 horas. Os
alunos  do  Instituto  Benjamin  Constant  –  IBC  poderão  efetivar  a  inscrição  na  Avenida  Pasteur,
350/368, URCA, Cidade do Rio de Janeiro – RJ e para os demais candidatos no Centro Politécnico do
Senac, sito à Rua 24 de maio, nº 543 – sala 202 – Bloco 1, no Bairro de Sampaio, Cidade do Rio de
Janeiro – RJ.

Os inscritos na seleção serão avaliados com 10 questões de raciocínio lógico, pelo critério de múltipla
escolha e entrevista. Para os candidatos oriundos do IBC, a prova de raciocínio lógico será realizada
no dia 12 de agosto de 2015 às 14 horas impreterivelmente, na Avenida Pasteur 350/368 URCA – Rio
de janeiro – RJ. Para os candidatos inscritos no Senac a prova ocorre no dia 11 de agosto de 2015 às
10 horas na Rua 24 de Maio, nº 543 – Auditório, no bairro do Sampaio, Cidade do Rio de Janeiro –
RJ.

O resultado, com a divulgação dos aprovados, será divulgado no dia 18 de agosto de 2015, no site
do DATAPREV: www.dataprev.gov.br.

- Dataprev oferece 23 vagas no Programa Jovem Aprendiz
(PCI Concursos – 29/07/2015)

Nos dias 4 e 5 de agosto de 2015, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
(Dataprev) recebe inscrições de estudantes do Rio de Janeiro, para o preenchimento de 23 vagas no
Programa Jovem Aprendiz.

Alunos do Instituto Benjamin Constant (IBC) que desejam participar, devem comparecer na Avenida
Pasteur, nº 350/368, Urca, Rio de Janeiro - RJ. 

Já os concorrentes que estiverem vinculados a outras instituições, precisam efetuar a inscrição no

http://www.dataprev.gov.br/


Centro  Politécnico  do  Senac,  situado  na Rua 24  de  maio,  nº  543,  sala  202,  Bloco  1,  bairro  de
Sampaio, Rio de Janeiro - RJ.

Para avaliar os inscritos serão aplicados Exame com 10 questões de raciocínio lógico e Entrevista,
entre os dias 11 e 17 de agosto de 2015.

Outras informações podem ser obtidas no documento disponível em nosso site.

- Vagas de aprendiz para Dataprev
(Concursos – 30/07/2015)

Os interessados podem se inscrever entre os dias 4 e 5 de agosto de 2015.

Foi conhecido o processo seletivo da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social –
Dataprev do Rio de Janeiro que pretende contratar novos aprendizes de acordo com o Programa
Jovem Aprendiz da Dataprev. São 23 oportunidades de aprendiz pelo período de um ano.

Os  interessados  podem se  inscrever  entre  os  dias  4  e  5  de  agosto  de  2015,  junto  ao  Centro
Politécnico do Senac,  localizada na Rua 24 de maio,  nº  543 -  sala 202 - Bloco 1,  no Bairro de
Sampaio, Cidade do Rio de Janeiro – RJ.

Como método de avaliação dos candidatos haverá um exame que ocorre no dia 12 de agosto de
2015, e posteriormente entrevista dos candidatos classificados na primeira fase.

Os candidatos precisam ficar atentos a todos os requisitos específicos conforme consta no edital.
Qualquer descuido ou falta de informação pode levar a anulação do candidato para as vagas.

- Processo Seletivo Jovem Aprendiz Dataprev
(Edital Concursos – 30/07/2015)

O objetivo é selecionar 23 estudantes para atuar no Programa Jovem Aprendiz da Dataprev pelo
período de um ano. Publicado o edital nº. 01/2015 de processo seletivo da Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social - Dataprev, no Estado do Rio de Janeiro.

O objetivo é selecionar 23 estudantes para atuar no Programa Jovem Aprendiz da Dataprev pelo
período de um ano. Interessados devem se inscrever nos dias 04 e 05 de agosto de 2015, das 10
horas as 16 horas.

Especificamente  para  os  alunos  do  Instituto  Benjamin  Constant  (IBC),  as  inscrições  deverão  ser



efetuadas na Avenida Pasteur, 350/368, URCA, Cidade do Rio de Janeiro - RJ. Os demais candidatos
poderão se inscrever no Centro Politécnico do Senac, Rua 24 de maio, nº 543 - sala 202 - Bloco 1, no
Bairro de Sampaio, Cidade do Rio de Janeiro - RJ.

Os  candidatos  serão avaliados  por  meio de exame,  com 10 questões  de raciocínio lógico,  pelo
critério de múltipla escolha. O exame de raciocínio lógico para os candidatos oriundos do IBC será
feito no dia:  12 de agosto de 2015, às 14 horas impreterivelmente,  na Avenida Pasteur 350/368
URCA - Rio de janeiro - RJ. Já para os candidatos inscritos no Senac, o exame será no dia 11 de
agosto de 2015, às 10 horas impreterivelmente, na Rua 24 de Maio, nº 543 - Auditório, no bairro do
Sampaio, Cidade do Rio de Janeiro - RJ.

Os participantes também serão submetidos a entrevista. Para os candidatos oriundos do IBC, essa
fase acontecerá no dia 17 de agosto de 2015, às 15 horas e para os inscritos no Senac, no dia 17 de
agosto de 2015, às 9 horas.

Para maiores informações, consulte o edital publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira,
29  de  julho  de  2015,  n°  143:  http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=3&pagina=102&data=29/07/2015  ou  acesse  a  página  da  Dataprev
(http://www.dataprev.gov.br/).

- Programa Jovem Aprendiz da Dataprev 2015 
(Trabalhou – 30/07/2015)

Seleção oferece 23 vagas no Estado do Rio de Janeiro. Inscrições podem ser feitas até o dia 5 de
agosto de 2015.

A  Empresa  de  Tecnologia  e  Informações  da  Previdência  Social,  a  Dataprev,  está  recebendo  as
inscrições para o seu Programa Jovem Aprendiz.  A seleção oferta de 23 vagas para atuação no
Estado do Rio de Janeiro.

A empresa  não apontou quais  os  requisitos  necessários  para  a  participação.  Porém,  nas  outras
seleções da Dataprev, os interessados tinham que apresentar o primeiro ano do nível médio. A renda
familiar dos candidatos também precisava ser de até dois salários-mínimos.

Os inscritos nesta seleção de Jovem Aprendiz da Dataprev terão que passar por uma prova objetiva
de múltipla escolha com 10 perguntas de raciocínio lógico. Aqueles que forem selecionados farão
uma entrevista com os gestores da empresa. As etapas em questão devem acontecer entre os dias
11 e 17 de agosto deste ano de 2015.

Para participar da seleção você deverá fazer o seu cadastro entre os dias 04 e 05 de agosto deste



ano de 2015, no Centro Politécnico do Senac, que fica localizado na Rua 24 de Maio, 543, Sala 202,
bloco 1, no Bairro de Sampaio.

Os alunos do Instituto Benjamin Constant (IBC) deverão fazer a inscrição na Avenida Pasteur, 350-
368, na Urca, no Rio de Janeiro.

Dicas  para  os  Jovens  Aprendizes:  antes  de  você  começar  a  procurar  uma  vaga,  verifique  a
compatibilidade do seu perfil. Faça uma avaliação do mesmo. Observe a carga horária que você tem
como disponível  para efetuar  o trabalho,  tenha uma afinidade com alguma área determinada e
verifique o tempo que terá para a locomoção até o seu trabalho.  Depois  de analisar  tudo isso,
busque até quatro vagas como Jovem Aprendiz e faça a sua inscrição. Uma boa observação é que os
jovens aprendizes não poderão atuar em cargos que possam trazer algum risco à saúde.

Achou uma vaga e fará entrevista? Agora será o momento em que você deverá fazer um estudo
sobre a empresa que está querendo trabalhar. Como é a atuação desta organização no mercado e a
participação  da  mesma  em  projetos  sociais.  Confira  a  cultura  da  empresa  e  vai  ter  uma  boa
vantagem de informações sobre os seus concorrentes. 

- Dataprev abre 23 vagas para aprendizes
(Agência Empregos – 03/08/2015)

Empresa seleciona candidatos para atuação na cidade do rio de Janeiro.

Foi  publicado na edição do Diário  Oficial  da União de quarta-feira,  dia  29 de julho de 2015,  o
lançamento  oficial  do  edital  da  Empresa  de  Tecnologia  e  Informações  da  Previdência  Social
(Dataprev). Este edital que foi lançado foi o de número 01/2015 irá regular um processo seletivo que
tem a finalidade de realizar o preenchimento de 23 vagas de Aprendiz para a cidade do Rio de
Janeiro, sendo que deste total 6 vagas serão destinadas a jovens que possuam deficiência visual. Os
jovens  que  aprovados  neste  processo  seletivo  irão  desenvolver  as  suas  atividades  na  Dataprev
durante o período de 12 meses.

Os interessados em fazer inscrição neste processo de seleção deverão fazer as suas inscrições nos
dias  4  e  5  de  agosto  de  2015  no  horário  compreendido  entre  as  10h00  e  16h00,  no  Centro
Politécnico do Senac que fica localizado na Rua 24 de maio, nº 543, sala 202 bloco 01, no bairro de
Sampaio, exceção feita aos alunos do Instituto Benjamin Constant (IBC), os quais deverão fazer as
suas inscrições na Avenida Pasteur, 350/368, no bairro Urca.

O processo seletivo dos candidatos será realizado em duas etapas, sendo que a primeira etapa será
composta por uma avaliação que conterá 10 questões de raciocínio lógico. Já a segunda etapa da



seleção será composta por uma entrevista que será realizada pelos gestores da própria Dataprev.

- Dataprev recruta para jovem aprendiz dias 4 e 5 de agosto. 1º ou 2º grau
(Folha Dirigida – 03/08/2015)

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) inscreve, nos dias 4 e 5 de
agosto, para 23 vagas de jovem aprendiz. Do total de oportunidades, seis são destinadas a pessoas
com deficiência visual, vindas do Instituto Benjamin Constant e as demais 17 para candidatos em
geral.

Pode concorrer às vagas de aprendiz o jovem que possuir idade maior ou igual a 16 anos e menor
ou igual a 18 anos, em 1º de setembro de 2015. Para pessoas com deficiência, a idade máxima é de
24 anos. Também é necessário cursar o ensino fundamental, a partir do sétimo ano ou ensino médio
em escola pública e ser  de família de baixa renda,  comprovando renda igual  ou inferior  a dois
salários-mínimos.

O processo seletivo é composto por teste de raciocínio lógico e entrevista. Os selecionados como
jovens aprendizes devem cumprir jornada de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais,
das 8h às 12h ou das 13h às 17h, compreendendo a aprendizagem teórica, realizada no Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e a aprendizagem prática, realizada na Dataprev.

O  programa  de  aprendiz  tem  duração  de  12  meses,  em  função  da  disponibilidade  de  vagas
existentes,  até  o  limite  estabelecido,  obedecida  à  ordem  de  classificação.  O  aprendiz  recebe
remuneração de acordo com o piso regional do Estado do Rio, proporcional às horas trabalhadas,
mais auxílio-alimentação e vale-transporte.

Para  os  candidatos  com  deficiência,  as  inscrições  estarão  abertas  dias  4  e  5  de  agosto,  nas
dependências do Instituto Benjamin Constant (IBC), na Av. Pasteur, 350/368, Urca, Rio de Janeiro, das
10h às 16h. Já os demais candidatos devem comparecer, nos dias 4 ou 5 de agosto de 2015, no
Senac, localizado à Rua 24 de Maio, 543, sala 202, bloco 1, Sampaio, Rio de Janeiro, também das 10h
às 16h.

- Dataprev abre 23 vagas de emprego no RJ
(IPR Concursos – 03/08/2015)

Entre  os  dias  4  e  5  de  agosto,  a  Empresa  de  Tecnologia  e  Informações  da  Previdência  Social
(Dataprev) receberá inscrições para o preenchimento de 23 vagas no programa Jovem Aprendiz,
com atuação no Estado do Rio de Janeiro.



Vagas: o órgão não informou os pré-requisitos para inscrição, mas em seleções anteriores solicitou
que os candidatos estivessem no primeiro ano do ensino médio, além de terem renda familiar de até
dois salários-mínimos.

Seis oportunidades são exclusivas para estudantes com deficiência.

A primeira fase do processo seletivo consistirá em prova de múltipla escolha com 10 questões de
Raciocínio Lógico.  Os aprovados serão convocados para entrevista individual  junto a gestores da
Dataprev. As etapas estão previstas para ocorrerem entre os dias 11 e 17 de agosto.

Inscrições: quem quiser concorrer a uma oportunidade deve efetuar a inscrição no Centro Politécnico
do Senac, situado na Rua 24 de maio, nº 543, sala 202, bloco 1, bairro de Sampaio. Já o endereço
para  alunos  do  Instituto  Benjamin  Constant  (IBC)  é  diferente  e  os  jovens  devem  confirmar  a
participação na Av. Pasteur, nº 350/368, Urca, no Rio de Janeiro.

- Dataprev seleciona aprendizes no Rio de Janeiro
(Notícias da Hora – 08/08/2015)

Dataprev seleciona aprendizes - inscrições ficarão abertas apenas até hoje

 O Dataprev divulgou um processo seletivo para o preenchimento de 23 vagas de aprendizes, no
Estado do Rio de Janeiro. São seis vagas destinadas a pessoas com deficiência visual, oriundos do
Instituto Benjamin Constant, e 17 vagas destinadas aos demais. As informações foram publicadas no
“Diário Oficial da União”.

As inscrições ficarão abertas apenas até hoje, das 10h às 16h. Para os alunos do Instituto Benjamin
Constant (IBC), as inscrições se darão na sede da instituição, na Urca, na Zona Sul do Rio. Os outros
candidatos devem se inscrever no Centro Politécnico do Senac, na Rua 24 de maio 543, sala 202 do
Bloco 1, no bairro Sampaio, na Zona Norte.

O processo seletivo terá exame objetivo com 10 questões de raciocínio e entrevista com gestores da
Dataprev.


