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1. QUEM SOMOS  

 
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, a Dataprev está estruturada para atender a todo o país.  

Dispõe de capacidade computacional e logística para hospedar, manter, gerir, proteger 
informações e sistemas, e para analisar e qualificar dados, antecipar demandas de 
parceiros, prestar serviços de consultoria, apoiar a elaboração e a realização de projetos. 

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. 

 
NOSSA MISSÃO 
 
Prover cidadania digital ao alcance de todos. 
 
NOSSA VISÃO  
 
Ser referência mundial em soluções digitais de governo. 
 
NOSSOS VALORES 
 

• Ética 
• Dignidade 
• Integridade 
• Impessoalidade 
• Legalidade 
• Profissionalismo 
• Cidadania 
• Transparência 

 
 
 
 

  



 
 

 
 

2. APRESENTAÇÃO 

 

A Dataprev provê soluções de tecnologia e informação para o Governo e iniciativa 
privada, possibilitando a oferta de melhores serviços à sociedade.  É a maior empresa 
pública da América Latina com experiência em prestação de serviços referentes a 
previdência, assistência social, trabalho, sendo uma referência de qualidade no 
processamento e no tratamento de grandes volumes de dados.  

A Dataprev realiza sua missão quando desenvolve soluções seguras e eficientes para 
informatizar os serviços de seus clientes consumidos pelo cidadão. Entre elas, destacam-
se:  

• Meu INSS – Sistema responsável pelo acompanhamento de benefícios de 
aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS,  

• CTPS Digital – Sistema que permite a visualização dos seus vínculos trabalhistas 
reconhecidos pelo Governo,  

• SINE Fácil – Sistema que permite pesquisar vagas de emprego e candidatar-se a 
uma vaga disponível 

• Portal Emprega Brasil - Sistema que permite pesquisar vagas de emprego, 
candidatar-se a uma vaga disponível e solicitar seguro desemprego. 

Cabe aos órgãos que contratam os serviços da Dataprev realizar todas as ações diretas 
junto aos cidadãos, tais como: atualização cadastrais, requerimento de serviços, ou 
quaisquer outras interações junto à sociedade, bem como fornecer informações sobre 
os serviços nos seus canais de atendimento.  

Entre os principais clientes da Dataprev estão: 

 
• Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
• Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) 
• Ministério do Trabalho (MTb) 
• Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) 
• Secretaria da Previdência 

• Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) 
• Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
• Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) 
• Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) 
• Instituições financeiras públicas e privadas 

 

Nesta Carta, descreveremos os serviços que estão disponíveis para contratação por seus 
clientes, prioritariamente o Governo, e os serviços prestados diretamente aos cidadãos.  



 
 

 

 

  

3. COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO 

 
Visando garantir um atendimento de qualidade aos seus clientes e usuários de serviços, 
a Dataprev assume os seguintes compromissos: 
 

• O correto atendimento ao cidadão, tratando-o sempre com respeito, 
urbanidade e cortesia; 
 

• Assegurar a prioridade para pessoas com mobilidade reduzida, idosos com 
idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com 
crianças de colo e deficientes, nos atendimentos presenciais; 

 
• Assegurar a presteza no atendimento, cumprindo os prazos estabelecidos 

nos seus processos de negócio; 
 

• Fazer uso de instrumento de avaliação de satisfação do cidadão, buscando 
a melhoria contínua dos serviços prestados; 

 
• Facilitar e agilizar os acessos aos serviços por meio de portais na internet; 

 
• Divulgar dias, locais e horários de atendimento aos cidadãos. 

 
 

CONCEITOS IMPORTANTES 

Usuário - pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, 
de serviço público; 

Serviço público - atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens 
ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública; 

Administração pública - órgão ou entidade integrante da administração pública de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a 
Advocacia Pública e a Defensoria Pública 

(Incisos I, II e III do art. 2º da Lei nº 13.460/2017) 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

4. SERVIÇOS PRESTADOS PELA DATAPREV DIRETAMENTE AOS CIDADÃOS 

 
4.1. CANAIS DE ATENDIMENTO  
 

4.1.1. ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE SISTEMAS  
 
O Departamento de Atendimento e Suporte ao Usuário presta o serviço de atendimento 
a respeito de erros nos sistemas hospedados e/ou desenvolvidos pela Dataprev. Isso 
quer dizer que, se um link não estiver funcionando ou surgir uma mensagem de erro de 
sistema na tela, a Dataprev trabalhará para resolver o seu problema o mais rápido 
possível.  

Para facilitar a identificação da falha ou indisponibilidade do sistema, o usuário deve 
informar:  

• o nome do serviço; 
• a endereço eletrônico do sítio na internet (link) do serviço; 
• a mensagem de erro que foi apresentada (número e texto se houver);  
• a data e hora em que ocorreu o erro; 
• uma imagem da tela com o erro.  

 

O suporte aos sistemas de informática para usuários externos é prestado por meio do 
contato abaixo: 

E-mail: atendimento@dataprev.gov.br 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h. 

 

4.1.2. ACESSO À INFORMAÇÃO 
 

4.1.2.1. INFORMAÇÕES AMPARADAS PELA LAI 
 

Solicitações de informações sobre a Dataprev devem ser encaminhadas por meio do 
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), no site: 
www.acessoainformacao.gov.br/sistema.  

O e-SIC é um sistema web que centraliza todos os pedidos de informação amparados 
pela Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011) dirigidos aos órgãos do Poder 
Executivo Federal, bem como às suas respectivas entidades vinculadas e empresas 
estatais. 



 
 

 

4.1.2.2. OUTRAS INFORMAÇÔES  
 

As informações sobre concurso público que não estejam disponíveis no Portal Dataprev 
(http://portal.dataprev.gov.br/concurso-publico-2016) podem ser solicitadas pelo e-SIC. 
A atualização de dados cadastrais de candidatos aprovados em concursos públicos da 
Dataprev, como endereço e outros meios de contato, deve ser solicitada pelo e-mail 
concurso@dataprev.gov.br. É responsabilidade dos candidatos manter a atualização 
cadastral de endereço e meios de contato para a possível convocação. 

A Dataprev disponibiliza também em seu portal na internet a seção “Perguntas 
Frequentes” para ajudar os usuários de serviços e clientes nas dúvidas e informações 
mais comuns. Acesse pelo endereço: http://portal.dataprev.gov.br/perguntas-frequentes  

O atendimento às solicitações de informações é de segunda a sexta-feira, das 07h às 
19h. 

4.1.3. OUVIDORIA 
 

A Ouvidoria da Dataprev tem o objetivo de centralizar o recebimento das manifestações 
de usuários, sejam elas denúncias, reclamações, elogios, solicitações ou sugestões. 

As irregularidades que devem ser denunciadas são omissões ou ações contrárias Código 
de Conduta Ética e Integridade, à Política de Integridade Corporativa ou outras que 
possam causar danos à Dataprev e/ou aos seus públicos de relacionamento. 

É importante que a manifestação seja clara e objetiva, com a maior quantidade de 
informações e detalhes que permitam apurar a veracidade dos fatos relatados.  

A Dataprev está comprometida com a confidencialidade e o sigilo, não pactuando com 
atos de retaliação ao denunciante.  A este é garantida a preservação de sua identidade, 
caso queira identificar-se em sua denúncia. 

Todas as manifestações, anônimas ou não, são tratadas e encaminhadas para avaliação. 
As manifestações são respondidas dentro do prazo legal conforme Art. 18 do Decreto 
nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, com exceção das manifestações anônimas, que 
não permitem resposta via sistema. 

As manifestações devem ser registradas no sistema de ouvidorias do Poder Executivo 
Federal pelo link http://portal.dataprev.gov.br/transparencia/ouvidoria  

 

 
 

4.1.4. SALA DE IMPRENSA 
 



 
 

 

A Dataprev fornece um canal direto para informações à imprensa facilitando o serviço 
de cadastro de jornalistas e acesso às informações pelo seu portal no endereço: 
http://portal.dataprev.gov.br/sala-de-imprensa. 

 

4.2. PROVIR 

O Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev (Provir) promove visitas 
guiadas aos três data centers da Dataprev, em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

O Provir é um programa criado em 2009 pela Dataprev, que visa abrir as portas dos 
Datacenters da empresa aos estudantes e profissionais de tecnologia da informação, 
além de clientes, empregados e estagiários da empresa. O objetivo é mostrar ao público 
como o conjunto de ações desenvolvidas pela Dataprev faz a diferença para milhões de 
cidadãos brasileiros.  

Durante a visita guiada e gratuita, de aproximadamente uma hora e meia, os 
participantes recebem informações sobre como funciona um datacenter, além de 
conhecer o resultado da renovação de todo o parque de hardware e software da 
Dataprev, responsável, entre outros serviços, pelo processamento do pagamento mensal 
de benefícios previdenciários e pela aplicação on-line que faz a liberação de Seguro-
Desemprego. 

Os interessados para visitação de até 20 pessoas, devem registrar a solicitação pelo 
sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal pelo link 
http://portal.dataprev.gov.br/transparencia/ouvidoriai informando a data e a unidade 
que deseja visitar. 

 

Endereços: 

• São Paulo 
Rua Dr. Manoel Vitorino, 343, Brás. São Paulo/SP 

• Rio de Janeiro 
Rua Cosme Velho, 6, Cosme Velho. Rio de Janeiro/RJ 

• Distrito Federal 
Setor de Autarquias Sul, quadra 1 bloco E/F. Brasília/DF 

  



 
 

 

 

5. SERVIÇOS OFERECIDOS AOS CLIENTES 

 

A Dataprev fornece soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação que são 
usados por nossos clientes para que estes ofereçam os seus serviços diretamente ao 
cidadão.  

 

5.1. CONSULTORIA 

Os profissionais da Dataprev apoiam os clientes no diagnóstico e no desenho de 
soluções para demandas tecnológicas e também atuam na implantação de novos 
sistemas ou processos. 

 

5.2. MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE TI 

A Dataprev mantém as aplicações e os sistemas dos clientes, 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 a fim de garantir a segurança e alta disponibilidade baseados 
nas melhores práticas de gestão de TIC.  
 

5.3. DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES 

As equipes de engenharia de software atuam em conjunto com analistas de negócio para 
criar sistemas ou desenvolver novas funcionalidades para os sistemas por ela mantidos, 
de acordo com as necessidades dos clientes.  

 
5.4. PUBLICAÇÃO DE 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.  

 
5.5. CORREIO ELETRÔNICO 

A Dataprev provê uma ferramenta de colaboração e compartilhamento de informações 
de forma eletrônica que permite o gerenciamento de e-mails, tarefas e contatos. 



 
 

 

 
5.6. HOSPEDAGEM DE BLOGS E PORTAIS 

 

Solução que 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).  

 

5.7. ANALYTICS 
 

É um 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. 

 

5.8. PRESERVAÇÃO DIGITAL 
 

A Solução de Preservação Digital - EVO.BR - disponibiliza um conjunto de serviços que 
permite apoiar a gestão, operação e preservação do acervo documental produzidos 
pelas pessoas e organizações, garantindo segurança, disponibilidade e otimização de 
custos. Esse conjunto é composto pelos serviços de Transformação Digital, Sistema 
Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD (e-DOC) e o Repositório 
Digital Arquivístico Confiável (RDC-Arq Brasil). 

A solução é a consolidação de diversas tecnologias que apoiam a recepção, tratamento 
arquivístico, guarda e preservação de documentos de qualquer natureza em meio digital, 
garantindo o acesso de forma segura, integra e disponível durante todo o tempo em que 
a informação precise ser preservada. 

 

5.9. CIDADÃO.BR  
 

A Dataprev fornece aos órgãos do governo a solução Cidadão.BR, a qual oferece 
mecanismos seguros e avançados para a criação de uma identidade digital confiável e 
para a utilização desta em múltiplos serviços digitais. 

 

5.10. SERVIÇO DE NUVEM  



 
 

 

A Dataprev sustenta e opera plataforma de computação em Nuvem para Governo e 
conta com fornecimento de infraestrutura tecnológica especializada, de alto 
desempenho, capacidade, disponibilidade, agilidade, proteção, segurança e alta 
disponibilidade na hospedagem de sistemas estratégicos do governo. 
 

5.11. API  
 

A Dataprev disponibiliza para consulta os dados hospedados em sua infraestrutura 
através da tecnologia de webservices. Ao contratar este serviço, o cliente terá acesso 
simplificado aos dados para, entre outras finalidades, fundamentação da tomada de 
decisão e condução de projetos referentes ao seu negócio. 

 


