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1 Quem somos
A Dataprev é uma empresa pública, que fornece soluções de Tecnologia da Infor-

mação e Comunicação (TIC) para o aprimoramento e a execução de políticas sociais 

do Estado brasileiro. Com sede em Brasília e estrutura para atendimento em todo o 

país, possui Unidades de Desenvolvimento em cinco estados (CE, PB, RN, RJ, SC) e três 

data centers, localizados no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo, proje-

tados para promover a alta disponibilidade e a segurança dos sistemas.

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 aposen-

tadorias ou salário-maternidade.

Missão
Prover cidadania digital ao alcance de todos.  

Visão
Ser referência mundial em soluções digitais 
de governo.

Dataprev 
no Brasil

Sede
Data center
Unidade de desenvolvimento
Dataprev nos estados

Nossos valores
    • Ética

    • Dignidade

    • Integridade

    • Impessoalidade

    • Legalidade

    • Profissionalismo

    • Cidadania

    • Transparência
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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 benefi-

ciários 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.
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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) 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação

Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Agência Nacional de Transportes Terrestres

Secretaria de Aquicultura e Pesca

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Câmara Interbancária de Pagamentos

Prefeitura Municipal de São Paulo

Instituições financeiras públicas e privadas

Nesta Carta, descreveremos os serviços que estão 

disponíveis para contratação por seus clientes, 

prioritariamente o Governo, e os serviços pres-

tados diretamente aos cidadãos.
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3 Compromisso com o atendimento
Visando garantir um atendimento de qualidade aos seus clientes e usuários de 

serviços, a Dataprev assume os seguintes compromissos:

• Atender corretamente o 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;

• Divulgar dias, locais e horários de atendimento 

aos cidadãos.

• Assegurar a presteza no atendimento, 

cumprindo os prazos estabelecidos nos seus 

processos de negócio;

• Fazer uso de instrumento de avaliação de satis-

fação do cidadão, buscando a melhoria contínua 

dos serviços prestados;

• Facilitar e agilizar os acessos aos serviços por 

meio de portais na internet;
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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 desenvol-

vidos 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 indisponibili-

dade do sistema, o usuário deve informar:

• o nome do serviço;

• o 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 7h às 19h.



4.1.2. Acesso à informação

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.aces-

soainformacao.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 Execu-

tivo Federal, bem como às suas respectivas entidades vinculadas e empresas estatais.

Outras informações

As informações sobre concurso público que não estejam disponíveis no Portal 

Dataprev (http://portal.dataprev.gov.br/conheca-dataprev-faca-parte-da-dataprev/

concurso-publico) podem ser solicitadas pelo e-SIC. A atualização de dados cadas-

trais 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 7h às 19h.
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4.1.3 Ouvidoria

A Ouvidoria da Dataprev tem o objetivo de centralizar o recebimento das manifesta-

ções de usuários, sejam elas denúncias, reclamações, elogios, solicitações ou suges-

tões.

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 relaciona-

mento.

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 Execu-

tivo Federal pelo link http://portal.dataprev.gov.br/transparencia/ouvidoria

4.1.4. Atendimento à imprensa

Para solicitações de entrevistas, informações sobre a 

Dataprev e as soluções desenvolvidas pela empresa, 

pedidos de releases ou notas à imprensa, entre em 

contato com a Assessoria de Imprensa pelo e-mail 

imprensa@dataprev.gov.br. Ao fazer a solicitação, 

não esqueça de enviar também os seus telefones 

de contato.
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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 Data-

prev, que visa abrir as portas dos Datacenters da 

empresa aos estudantes e profissionais de tecno-

logia 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 cida-

dãos brasileiros.

Durante a visita guiada e gratuita, de aproximadamente uma hora e meia, os parti-

cipantes 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/etica/ouvidoria informando a data e a unidade que deseja visitar ou por meio 

do e-mail provir@dataprev.gov.br .

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
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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. Para entrar em contato com nossa equipe de negócios, use o formulário 

disponível no menu Soluções do Portal da Dataprev na internet (http://portal.data-

prev.gov.br/solucoes-para-governo/desenvolvimento-e-sustentacao).

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 Desenvolvimento e sustentação de sistemas e 
serviços de TI
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.

A Dataprev mantém essas 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 base-

ados nas melhores práticas de gestão de TIC.
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5.3 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 desem-

penho, capacidade, disponibilidade, agilidade, proteção, segurança e alta disponibili-

dade na hospedagem de sistemas estratégicos do governo.

5.4 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.

5.5 Consignado
A Dataprev opera um conjunto de serviços que apoiam a automação do desconto de 

parcelas de contratos de empréstimos consignados entre os beneficiários do INSS e 

as instituições financeiras.

5.6 Meu INSS
Desenvolvido pela Dataprev em conjunto com o 

INSS para facilitar o acesso aos serviços do órgão. 

Atualmente o aplicativo disponibiliza 90 serviços 

como, por exemplo, extrato previdenciário, simu-

lação de aposentadoria, agendamentos e reque-

rimentos, consulta de benefícios. O aplicativo é 

gratuito e está disponível na Google Play, na Apple 

Store e na internet.  
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5.7 CTPS Digital
Desenvolvida pela Dataprev, a Carteira de Trabalho Digital é um aplicativo que 

permite ao cidadão acessar as informações da carteira física e emitir a sua CTPS de 

forma digital. Além das informações de identificação civil, o cidadão tem acesso a 

seus vínculos, remunerações e contribuições. Atualmente o cidadão pode emitir sua 

CTPS Digital apenas com o CPF. O aplicativo é gratuito e está disponível na Google 

Play e na Apple Store.

5.8 Sine Fácil
O aplicativo Sine Fácil possibilita ao trabalhador encontrar, de forma prática e rápida, 

vagas adequadas ao seu perfil, acompanhar a situação do benefício do seguro-de-

semprego, acessar informações sobre abono salarial, entre outros.

O app possui também uma versão para o empregador, em que é possível dispo-

nibilizar vagas de emprego, pesquisar currículos de candidatos, selecionar traba-

lhadores para participar de processos seletivos, consultar entrevistas agendadas 

e informar o resultado do processo de contratação. O Aplicativo é gratuito e está 

disponível na Google Play e na Apple Store.


