
 
 

 

PORTARIA CNMP-SG Nº 311 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 

  

Divulga a relação de projetos como de especial inte-

resse da Administração do CNMP para o exercício de 

2022. 

  

  

O SECRETÁRIO-GERAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, no uso de suas atribuições, com fundamento nas Portarias CNMP-PRESI n° 57, de 

27 de maio de 2016 e nº 67, de 10 de maio de 2019; 

Considerando o disposto no artigo 16 da Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016, o qual 

prevê que a Gratificação de Projeto será devida ao servidor que for designado pela autoridade 

superior com a finalidade de desenvolver e implementar projeto de especial interesse da admi-

nistração; 

Considerando a Portaria CNMP-PRESI nº 67, de 10 de maio de 2019 e seu art. 7º, § 

6º, o qual prevê que a Secretaria-Geral poderá conceder, mediante justificativa de conveniência 

e oportunidade, e disponibilidade orçamentária, gratificação de projetos para implementação de 

projeto de especial interesse da Administração, RESOLVE: 

 Art. 1º Conceder Gratificação de Projetos aos projetos relacionados no Anexo Único 

desta Portaria. 

 Parágrafo único. O pagamento dos valores relativos à Gratificação de Projetos está 

condicionado à disponibilidade orçamentária. 

 Art. 2º Os gerentes dos projetos relacionados no Anexo Único desta Portaria, em con-

junto com a equipe de projeto, deverão prestar contas à Administração, conforme previsto na 

Portaria CNMP-PRESI nº 67, de 10 de maio de 2019. 

Art. 3º Os integrantes da equipe dos projetos que cumpram os requisitos estabelecidos 

na Portaria CNMP-PRESI nº 67, de 10 de maio de 2019 farão jus à Gratificação de Projetos 

apenas nos dias efetivamente trabalhados. 

 Parágrafo único. A comprovação será feita por meio de relatório mensal do projeto 

produzido pelo Gerente de Projetos e enviado à Secretaria de Gestão Estratégica, a qual se 

https://sei.cnmp.mp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=740464&id_orgao_publicacao=0
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2019&jornal=529&pagina=66
https://www.cnmp.mp.br/portal/


encarregará de avaliar as informações e compilar para que a Secretaria de Gestão de Pessoas 

faça o lançamento do pagamento. 

 Art. 4º Para cada projeto deverá ser iniciado um processo eletrônico no Sistema Ele-

trônico de Informações-SEI, o qual deverá conter: 

I – Termo de Abertura do Projeto; 

II – Cronograma previsto para as entregas e servidores responsáveis por elas; 

III – Relatório mensal previsto no Parágrafo único do art. 3º desta Portaria; 

IV – Eventuais registros de reuniões e outras documentações relacionadas ao projeto; 

V – Deliberações do Patrocinador do Projeto, quando necessário, especialmente no 

caso de alteração do escopo do projeto; e 

VI – Termo de Aceite do(s) produto(s) gerados pelo Projeto Aceite, nos termos do §2º 

do art. 19 da Portaria CNMP-PRESI nº 67, de 10 de maio de 2019. 

Art. 5º O servidor que atuar em mais de um projeto deverá formalizar, junto à Secre-

taria de Gestão Estratégica-SGE, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de processo eletrônico 

(SEI) aberto especificamente para esse fim, por qual projeto optará perceber a gratificação de 

projetos. 

Parágrafo único.  A Secretaria de Gestão Estratégica-SGE encaminhará ao Secretário-

Geral, para fins de homologação, a relação dos servidores que compõem as equipes de projetos 

que perceberão a gratificação. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

  

CARLOS VINÍCIUS ALVES RIBEIRO 

Secretário-Geral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO ÚNICO 
  

  

Unidade 

Propo-

nente 

Projeto Escopo Doc id 

CCAF 

Portal de Boas 

Práticas de ad-

ministração e 

controle do MP 

Brasileiro 

O escopo do projeto é o aprimoramento 

do portal eletrônico da CCAF de apresen-

tação de boas práticas administrativas 

0683373 

CDDF 

Perfil Étnico-

Racial do Mi-

nistério Público 

Brasileiro e 

Acompanha-

mento de Ações 

Afirmativas do 

CNMP 

O projeto tem como objetivo geral a rea-

lização de uma pesquisa junto a todos os 

ramos do Ministério Público acerca do 

perfil étnico-racial de seu quadro funcio-

nal e sobre a implementação de ações 

afirmativas promovidas pelo CNMP. 

0682285 

CE 

Código de Ética 

dos Servidores 

do CNMP – co-

nhecimento, 

acesso e canal 

de denúncias 

para a socie-

dade. 

Criar um sistema eficiente de informação, 

educação, acompanhamento e avaliação 

de resultados da gestão ética do CNMP, 

com amplo acesso ao público externo, 

que passará a conhecer: 1) termos do Có-

digo de Ética do CNMP; 2) origem nor-

mativa da Comissão de Ética; 3) Compo-

sição da Comissão; 4) Atribuições e os li-

mites de sua atuação; 5) Trabalhos e ini-

ciativas realizados; e 6) Canais disponibi-

lizados para a captação de sugestões e de 

eventuais fatos que importem em viola-

ções às condutas exigidas no Código. 

0685292 

CEC 
Sistema de 

Apoio à Investi-

gação - SAI 

Criação de um Sistema informatizado ca-

paz de auxiliar os membros do Ministério 

Público em sua atividade investigatória, 

garantindo o total sigilo dos dados. O Sis-

tema disponibilizará trilhas de investiga-

ção frutos de diversas investigações bem 

sucedidas em várias unidades do MP, as 

quais servirão de caminho para os mem-

bros em início de carreira ou que necessi-

tarem desse tipo de auxílio. O Sistema 

será entregue em Outubro/2022 com mais 

0682507 

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=736716&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=221833cd0f7c1679cb4776402a333dbff6e28da9b1de001c97f7d30062b82d69
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=735584&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=c3637a2e6f56cffa89065d3731c47387326cd678fdbd37b32dd560edcf84026d
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=738720&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=64a92a2122f23f5b412cd846a79308897781983cbe8429b7d2f53471d2079189
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=735812&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=9aaf87f5bffb070a8e4f1b9196d90cbaf89a50ca62b530729bf6a494bae89b7c


de 40 trilhas prontas para serem acessa-

das por qualquer Membro e permanecerá 

disponível para que novas trilhas sejam 

alimentadas a qualquer tempo. 

CIJE 
Direto à Educa-

ção em Foco 

O Escopo do projeto é estabelecer um di-

álogo entre as instituições do Sistema de 

Justiça e demais órgãos corresponsáveis 

pelo atendimento à criança e ao adoles-

cente por meio de um grande evento, com 

a participação de grandes expoentes da 

temática, visando a identificar convergên-

cias e a compartilhar agendas, disseminar 

boas práticas, projetos e ações voltadas 

também à efetividade do direito à educa-

ção. 

Desenvolvimento de página no portal do 

CNMP para armazenar e disponibilizar, 

com a devida autorização dos respectivos 

autores, dados, palestras e materiais cria-

dos pelos diversos palestrantes dos En-

contros Nacionais da CIJE a fim de dar 

maior publicidade ao conhecimento de 

especialistas de diversos setores do sis-

tema de justiça na área da infância, juven-

tude e educação. 

0685055 

CMA 

Acordo de Re-

sultados pela 

Especialização e 

Regionalização 

O propósito do projeto é incentivar a atu-

ação regionalizada na seara ambien-

tal,  por meio da celebração de um 

ACORDO DE RESULTADOS PELA 

ESTRATÉGIA DE ESPECIALIZAÇÃO 

E REGIONALIZAÇÃO AMBIENTAL, 

que consiste em um pacto colaborativo de 

atuação em defesa do meio ambiente, a 

partir de uma abordagem integral, tendo 

como principais objetivos, dentre outros, 

implementar e aprimorar a atuação regio-

nalizada por bacias hidrográfica, por 

ecossistemas ou por outra área de referên-

cia, com a criação de coordenadorias re-

gionais, grupos de atuação integrada, Pro-

motorias Regionais ou outro modelo ad-

ministrativo mais adequado na defesa dos 

recursos ambientais. A iniciativa possui o 

0683238 

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=738480&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=edd91f9958a2f32e91b2e027e9b6ddb21e056180fa430831814332fa5e2223d9
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=736567&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=e01877f30f22fd67135d41d1aa0a514e8815cb7ecf3d80b00f86874b4e383037


escopo de proporcionar o desenvolvi-

mento de uma atividade mais resolutiva, 

profissional e especializada na defesa dos 

interesses de grande repercussão social e 

permitir que o Promotor de Justiça da co-

marca desenvolva um trabalho mais cé-

lere e eficiente nas demandas exclusiva-

mente locais. Desse modo, o Conselho 

Nacional do Ministério Público, através 

da sua Comissão do Meio Ambiente, es-

tará assumindo o compromisso de contri-

buir para o fortalecimento da atuação re-

gionalizada com orientações técnicas e o 

fomento à participação dos membros em 

oficinas de capacitação em parceria com 

outras instituições de defesa do ambiente. 

CPE 
Painel CNM-

PInd 

Desenvolvimento de mecanismo automa-

tizado de ETL (extração, transformação e 

carga) dos dados da atuação funcional 

nas unidades e ramos do Ministério Pú-

blico brasileiro 

0683475 

CPE 

Governança de 

Dados e Trans-

formação Digi-

tal no Ministé-

rio Público 

O Projeto de Governança de Dados e 

Transformação Digital no Ministério Pú-

blico, que tem por objetivo fomentar a 

inovação digital no Parquet, promovendo 

a atuação em rede entre as diferentes uni-

dades ministeriais para potencializar 

abordagens, ferramentas, compartilhar 

riscos, explorar dados, conhecimento, in-

formações e recursos disponíveis, com 

vistas ao desenvolvimento de ações ino-

vadoras e transformadoras em todo o Mi-

nistério Público, resguardadas as especifi-

cidades locais e a autonomia institucio-

nal. 

0683478 

CSP 
Segurança Pú-

blica em Foco 

O Projeto "Segurança Pública em Foco" 

consiste na realização de Webinários no 

Plenário do CNMP, com a periodicidade 

quinzenal/mensal, no qual membros do 

Ministério Público, do Poder Judiciário e 

demais autoridades públicas de outras 

instituições que atuam na área de Segu-

rança Pública discorrem sobre temas rele-

vantes para o aperfeiçoamento da atuação 

0685415 

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=736821&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=dd149a88c73fca1502f43c4d263d171d60bddff0c09a01aaf0543be627012929
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=736824&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=e78bc5660aa6d0c07b39a24272c08657548b0281fa559cdafbf882506f228066
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=738846&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=d62e62fd60185f0f7c29d358f96da494135a2ca3bd9d6e0886a6c9ab726aa840


do Ministério Público Brasileiro, de 

forma isolada ou em rede, quanto ao sis-

tema prisional, ao controle externo da ati-

vidade policial e aos demais assuntos re-

lacionados à segurança pública. 

PRESI 

Movimento Na-

cional em De-

fesa dos Direitos 

das Vítimas 

Desenvolver ações coordenadas em busca 

da proteção integral e de promoção de di-

reitos e de apoio às vítimas, no âmbito do 

Ministério Público brasileiro. 

0685073 

PRESI 

Construção da 

sede própria do 

Conselho Nacio-

nal do Ministé-

rio Público 

A realização, até 31/07/2023, dos Servi-

ços preliminares; anteprojeto; consultas, 

licenciamentos e providências junto a Ór-

gãos Públicos, que constitui a ETAPA I, 

e que são necessários à construção da 

sede própria do CNMP, no Setor de Em-

baixadas Norte. 

0684957 

SA 

Desenvolvi-

mento de sis-

tema para envio 

da EFD-REINF 

Desenvolvimento de sistema de acumule 

e gerencie informações relativas aos pa-

gamentos e retenções de tributos e que 

gere um arquivo em formato .xml para 

envio ao sistema EFD-REINF da RFB 

em conformidade com os leiautes por ela 

publicados. 

0683269 

SA 

Implementação 

da Nova Lei de 

Licitações e 

Contratos 

Desenvolvimento dos artefatos para a 

contratação, modelos de documentos e 

novos normativos, bem como atualização 

do arcabouço normativo existente, apre-

sentação de plano de capacitação e estru-

tura adequada para a unidade de licita-

ções e contratos. 

0683267 

SECOM Painel CNMP 

Produção de dois produtos audiovisuais 

para veiculação, principalmente, nas re-

des sociais: um voltado para o público in-

terno da Instituição, com periodicidade 

semanal, e outro para o público externo, 

com veiculação pós ocorrência de sessões 

ordinárias do Conselho. Os programas te-

rão duração máxima de 90 segundos. 

0682373 

SG 
Catálogo de 

Serviços do 

CNMP 

Este projeto visa a unificar os serviços e 

sistemas do Conselho Nacional do Minis-

tério Público em um só local, facilitando 

0685943 

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=738498&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=46d180780b185562c469ddd1b48de5285de4643abd256508925ddf02e838b5ec
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=738377&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=d63e6e63c2be15496d0fc4c323a7340ef9bee5b1665a60e137a91f660a222274
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=736599&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=46c94d187243645837cdfc563e2c62b4242d50ed8a6d26c996842e87c711e9e7
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=736597&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=25e2bf79a8f183f4e7495fcc596661649ef977234e4f9df01780f820b97a9265
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=735673&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=978fec9f1b9fbc0c6985aec8d642bfecf015783562a48e103635d024af0a8666
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=739394&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=aad2b60e8d198d959fc634c017a394214ea83227d3eb056e50574bbf487191d2


o acesso e demanda, pela internet, para 

todos os usuários dos serviços ofertados 

por este CNMP (servidores, terceirizados, 

membros e usuários externos). 

SGE 

Elaboração de 

Metodologia de 

Gestão Estraté-

gica do CNMP 

De forma mais ampla, o projeto tem 

como escopo a entrega documentada de 

nova metodologia de Gestão Estratégica, 

a ser futuramente implantada, com vistas 

à maior integração entre o planejamento 

estratégico, tático (Plano Diretor) e ope-

racional (Plano de Gestão). De modo 

mais específico, pretende-se aplicar me-

todologias ágeis, como Scrum e OKR, 

considerando ainda os riscos inerentes ao 

planejamento e sua utilização prática em 

prol do alcance de mais e melhores resul-

tados institucionais. 

0683166 

SGP 

Desenvolvi-

mento e imple-

mentação do 

Programa de 

Qualidade de 

Vida no Traba-

lho do CNMP 

no novo con-

texto de Traba-

lho Híbrido pós-

pandemia da 

Covid-19 

Desenvolvimento e implementação do 

Programa de Qualidade de Vida no Tra-

balho - QVT do CNMP, com a participa-

ção de todos os colaboradores da Casa, a 

partir da literatura científica mais mo-

derna sobre os temas, o qual conterá as 

ações de QVT em plano de trabalho 

anual, alinhadas às premissas e diretrizes 

das políticas de Gestão de Pessoas e de 

Qualidade de Vida no Trabalho do 

CNMP (Portarias CNMP-PRESI nº 81 e 

nº 83, de 26 de maio de 2021). 

0685331 

SGP 
Aplicativo da 

SGP 

Aprimorar os serviços nas seguintes fun-

cionalidades: Envio de atestado médico; 

Carteira Funcional com QR Code de vali-

dação garantindo a autenticidade do do-

cumento; Exportação dos contracheques; 

Exportação de carteirinhas do Plan-As-

siste 

0685692 

SGP 

Gestão do Co-

nhecimento – 

Trilhas de 

Aprendizagem 

Desenvolvimento de ambiente virtual 

para a elaboração de trilhas de aprendiza-

gem, que ficarão disponíveis, em tempo 

integral, a todos os colaboradores em atu-

ação no CNMP. 

0682275 

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=736489&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=d6f251542e9c6d557c8ba29fe6dd94bac0d4028d2f635604c40dbabca7a565e9
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=738760&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=208fdfae9e0961093470e7bfca4cb8aec0ae72ae3afc11f6550f4d6db1b92aed
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=739131&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=efb1b21e7ce8a31929aba5cd0a9fb0c4b190beed406f66e892bbcf603e319004
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=735574&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=367b28cc4dc9ab06ca401c4c3dc0dc93147cb124fede3a95c626e3529c9e6f00


SGP 
Sistema de 

Posse Eletrônica 

Desenvolvimento de Novo Sistema de 

Posse Eletrônica do CNMP que atenderá 

as seguintes necessidades: 

• Lista de Aprovados no Concurso; 

• Classificação dos aprovados por Cargo; 

• Vagas por cargo, com listagem dos atos 

de nomeação e Posse; 

• Funcionalidade de nomeação, de acordo 

com a lista de classificados, com envio 

automático de mensagem eletrônica para 

o candidato e associação do ato legal 

(email e push); 

• Funcionalidade de nomeação de Candi-

datos com Nomeação Tornada Sem 

Efeito (NTSE) 

• Página do Candidato, onde os candida-

tos nomeados e comunicados por mensa-

gem eletrônica podem realizar o pré-ca-

dastro de informações e envio de docu-

mentos para o CNMP para validação; 

• Funcionalidade de Validação de Docu-

mentos dos Candidatos nomeados para 

que seja realizada a posse; 

• Funcionalidade de efetivação da Posse, 

com integração com o sistema de colabo-

radores do CNMP para entrada em exer-

cício; 

0683092 

SPO 
Mapeamento e 

Gestão de Ris-

cos 

Mapeamento e gestão riscos dos princi-

pais macroprocessos da Secretaria de Pla-

nejamento Orçamentário, com o fito de 

desenvolver protocolos, procedimentos e 

rotinas para respostas apropriadas aos ris-

cos identificados e mantendo as instân-

cias responsáveis informadas. 

0681056 

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=736415&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=26f5a434d1b09d436fab7c4e6ee2c2e88ae52776f82e15ce9da9ada89e4b313a
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=734307&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=133b78dc2a420f981b060dc5d0506cb98a4d62bf94f6e3eb94a2ec8c5ed77c29


SPR 
Sistema Elo: 

Aprimoramento 

do Sistema Elo 

Melhorias no Sistema Elo -  respectivas 

descrições: 

1- SUBPROJETO 1- Automação da 

pauta de julgamento- Para que haja simi-

litude com o documento produzido manu-

almente é necessário que o sistema ofe-

reça marcadores para a organização da 

pauta de acordo com o que segue: pedido 

de vista, na ordem cronológica de solici-

tação da vista, respeitando-se a ordem nu-

mérica dos processos; processos com o 

julgamento iniciado, na ordem numérica; 

processos remanescentes, na ordem cro-

nológica de inclusão, respeitando-se a or-

dem numérica; e processos novos, na or-

dem numérica.  

2- SUBPROJETO 2- Integração do Portal 

com o Sistema Elo- Implementar no Sis-

tema ELO o serviço de listagem das ses-

sões e seus respectivos dados e documen-

tos de modo que não seja mais necessário 

os procedimentos manuais de alimenta-

ção do Portal feito atualmente. Ressal-

tando-se, entretanto, que será necessária 

uma posterior atualização do portal para 

que seja possível a utilização do serviço 

implementado, constituindo o escopo 

deste projeto apenas na implementação 

do serviço no sistema ELO. 

3- SUBPROJETO 3- Interoperabilidade 

do Sistema ELO- definição e implemen-

tação de novos métodos no Modelo de In-

teroperabilidade de Dados dos Sistemas 

do MP Brasileiro com o Sistema Proces-

sual do CNMP – ELO, possibilitando as 

seguintes melhorias: 

3.1- Recebimento dos procedimentos ho-

mologados pelas Câmaras de Coordena-

ção e Revisão (CCR) do Ministério Pú-

blico Federal diretamente no Sistema 

ELO, sem a necessidade de envio por ca-

nais externos; 

0685300 

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=738728&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=35c95f249fd10d7098ed1224b12670d7fd9f9c642465be2a5dbc9445069e4fcb


STI 

Estudo para es-

truturação e im-

plantação de 

Grupo 

de Respostas a 

Incidentes de 

Segurança da 

Informação 

Estudo, capacitação e implantação de 

Equipe de Tratamento e Resposta a Inci-

dentes em Redes Computacionais 

(ETIR) visando ações preventivas e res-

postas rápidas a incidentes de segurança 

da informação. Adicionalmente, 

verificar a vantajosidade do atendimento 

da sugestão do Tribunal de Contas da 

União, feita no Relatório Preliminar de 

Acompanhamento, endereçado por meio 

do Ofício 10340/2022-TCU/Seproc, para 

adesão à Rede Federal de Gestão de Inci-

dentes Cibernéticos (Decreto 

10.748/2021). A ETIR é um pré-requisito 

para a adesão 

0684925 

STI 

Ferramenta de 

Mascaramento 

de dados 

(Anonimização 

de informações 

pessoais sensí-

veis) 

Planejamento, implantação e configura-

ção de solução tecnológica que permita o 

tratamento de dados com o mascara-

mento(anonimização) das informações 

pessoais 

sensíveis em atenção a Lei nº 13.709, Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD). 

0683448 

STI 

Helpdesk unifi-

cado e inte-

grado com Sis-

tema de Catá-

logo de Serviços 

do CNMP 

Este projeto visa a disponibilização de 

um HelpDesk único para utilização de to-

das as equipes que entregam 

serviços constantes nos catálogos do 

CNMP. As entregas que compõem este 

projeto têm características 

cumulativas e serão realizadas em fases 

identificadas neste escopo. 

0683450 

STI 

Implantação de 

OKR como me-

todologia de 

gestão e mensu-

ração de objeti-

vos e resultados 

da STI 

Implantação da Metodologia OKR como 

ferramenta de gestão simplificada e ágil, 

a fim de obter o 

atingimento dos resultados esperados em 

projetos prioritários da Secretaria de Tec-

nologia da Informação. 

0684734 
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STI 

Gerenciamento 

dos dados do 

planejamento 

no Sistema 

PLANOS 

Na fase de planejamento do Plano de 

Gestão, todas as proposições não orça-

mentárias serão inseridas no sistema 

PLANOS juntamente com as proposições 

orçamentárias. As unidades irão propor 

suas ações não orçamentárias e irão pro-

por as ações orçamentárias informando 

seus dados do planejamento. As ações 

não orçamentárias e os dados do planeja-

mento das ações orçamentárias serão en-

viados para a SGE analisar. As informa-

ções orçamentárias serão enviadas para a 

SPO analisar. A SGE irá analisar os da-

dos de sua competência, ajustá-los se ne-

cessário e, posteriormente, enviá-los para 

a SG analisar. A SPO, de forma similar à 

SGE, irá analisar os dados de sua compe-

tência e enviá-los para a SG. Ao final do 

planejamento, quando todas as ações ti-

verem sido analisadas pela SG, o sistema 

irá gerar o anexo I da portaria do Plano 

de Gestão. 

Na fase de acompanhamento, as ações 

não orçamentárias serão exibidas no sis-

tema para facilitar a gestão. Em imple-

mentações futuras, será possível acompa-

nhar prazos e fazer remanejamentos de 

dotações. 

0684925 

UNCMP 

Rede Autocom-

positiva do Mi-

nistério Público 

- FASE I 

O propósito do projeto é criar a Rede Au-

tocompositiva do Ministério Público, por 

meio de encontros para promover a inte-

gração e o compartilhamento das experi-

ências de estruturação e de atuação dos 

Núcleos Permanentes de Incentivo à Au-

tocomposição, com a exposição das práti-

cas e o diálogo sobre os desafios na im-

plementação da Política Nacional de In-

centivo à Autocomposição. Também faz 

parte do escopo a conexão entre essa po-

lítica de incentivo à Autocomposição e a 

política de fomento à atuação resolutiva 

do MP com a construção de estratégias de 

potencialização do impacto socialmente 

relevante das ações autocompositivas dos 

MPs. 

0685047 

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=738343&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=56c8eaf6f87779671fd54e25f4bb48feb0f63c543ca906abb5e89a0eb03682e8
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=738472&id_procedimento_atual=728687&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001138&infra_hash=0ee5aef91757adef017fbe7d9a6baf76d015449570a0e0ed98d7e3087e54446e


CN 

Guia de Fluxos 

Administrativos 

e Processuais da 

Corregedoria 

Nacional 

O propósito do projeto é criar um guia 

objetivo, com seções específicas dentro 

da intenção supra indicada, em um curto 

intervalo de tempo que trará grande mu-

dança de planejamento, organização e 

execução das funções desempenhadas 

pela Corregedoria Nacional, evitando re-

trabalho ou eventuais falhas e trazendo 

um serviço público mais eficiente à soci-

edade. 

0685361 

BLIBIO-

TECA 

BIBLIOTECA 

CONVIDA – 

PODCAST/VI-

DEOCAST 

Desenvolvimento de 01 (um) episódio – 

piloto do projeto Biblioteca Convida no 

formato de podcast/videocast, a ser dis-

ponibilizado em plataforma de áudio e no 

canal do CNMP no YouTube. O produto 

é destinado ao público interno, bem como 

a todos os ramos do Ministério Público e 

à sociedade em geral 

0686866 
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