
  

 

 Serviços online (eliminamos o papel) 
 

 Gestão eficiente de processos 
 

 Automatização e Otimização 
 

 Gestão de documentos e notificações 
 

Os cidadãos podem se comunicar com a Administração pública a qualquer hora e desde qualquer dispositivo com 
conexão à Internet para obter informação sobre os serviços disponíveis, solicitar a prestação dos mesmos, ou 
verificar o estado atual dos trâmites em andamento. 
 

Uma vez que a Administração pública recebe a solicitação, esta fica registrada e se distribui automaticamente ao 
departamento responsável pela tramitação. Os servidores públicos sabem em qualquer momento as tarefas a eles 
atribuídas, as pendentes de execução e a prioridade de cada uma. Durante a tramitação, o servidor dispõe de 
diferentes ferramentas para facilitar suas funções diárias, como a criação automática de planilhas ou o uso de 
uma base de documentos centralizada. 
 

Além disso, a Administração Pública tem a possibilidade de definir o fluxo de trabalho a ser seguido por cada um 
dos serviços oferecidos, com seus trâmites intermediários associados, conforme sua estrutura organizacional, 
recursos e necessidades. 

 
cividas e-GOV permite aos cidadãos se 
relacionar com a Administração Pública por 
meios eletrônicos, ao mesmo tempo que 
facilita e agiliza o trabalho realizado dentro da 
própria Organização. 
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Novo canal de comunicação eletrônico 
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Melhoria da Gestão Interna das 
Administrações Públicas 
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Melhoria dos serviços prestados ao   
cidadão 

 

Plataforma de  Administração Eletrônica 
 



 

 
 
Serviços online 
  

O Catálogo de Serviços informa o cidadão sobre todos os 
serviços que a Administração oferece, assim como os 
trâmites e documentos necessários para sua solicitação. 
 
O Portal Eletrônico permite ao cidadão apresentar 
solicitações online para a prestação dos serviços disponíveis 
pela Administração. 
  

Gestão de processos  
 

O servidor público conhece a todo momento as tarefas que 
deve realizar, quais estão pendentes e sua ordem de 
prioridade. 
 
Flexibilidade na execução dos procedimentos, sendo 
possível modificar a ordem de realização dos trâmites para 
se adaptar às circunstâncias reais do serviço público. 
 
Formulários de tramitação interna, podendo ser simples ou 
mais complexos conforme necessário. 
 
Base única para todos os dados e documentos relativos aos 
processos dos interessados. 
 
Registro de entradas e saídas integrado. 
  

Ferramentas de modelagem 
  

Definição de serviços e procedimentos de forma rápida e 
simples.  
 
Design intuitivo e gráfico de fluxos de trabalho, formulários, 
regras e planilhas de documentos, sem necessidade de ter 
conhecimentos de programação.  
 
Implementação de mudanças e melhorias mesmo quando a 
plataforma estiver em funcionamento (24x7).  
 

Gestão de documentos e notificações  
 

Armazenagem e centralização de documentos, com gestão 
automática de versões e acesso multicanal. 
 
Recepção telemática de notificações ao cidadão e geração 
automática e download de documentos oficiais com a 
assinatura digital da Administração pública. 
 
Todas as vantagens do Certificado Digital: permite identificar 
o assinante e possui a mesma validade jurídica que a 
assinatura física. 
 
Porta-assinaturas para aprovação e assinatura de 
documentos eletrônicos. 
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  Uma história real  
 
 
Luísa acaba de fazer seu terceiro ano como 
responsável da Área de Novas Tecnologias de um 
órgão público de médio porte, cuja função inclui a 
modernização deste órgão a fim de melhorar a 
prestação de serviços aos cidadãos. Ao chegar 
neste cargo, deparou-se com uma difícil situação: a 
tramitação manual provocava uma demanda de 
recursos cada vez maior, e mesmo assim não eram 
capazes de atender de forma adequada as 
necessidades dos cidadãos. Luísa sabia que a 
solução seria apostar na Administração Eletrônica. 
Mas como conseguir isso, já que seus recursos 
eram muito limitados? 
 
Planejar o desenvolvimento sob medida de uma 
plataforma de Administração Eletrônica seria algo 
completamente inviável, tanto pelo tempo quanto 
pelo custo. Por outro lado, tinha visto muitas 
soluções “padrão” que não atendiam todas suas 
necessidades e que tampouco serviam de base 
para desenvolver a plataforma que ela necessitava. 
 
Luísa encontrou a solução em cividas e-GOV, uma 
plataforma “open-source” que permite implementar 
a administração eletrônica de forma rápida, 
incluindo todas as funções essenciais e um amplo 
leque de procedimentos e conectores, além de 
oferecer a possibilidade de desenvolver soluções 
personalizadas sem precisar de um grande esforço 
de programação. Luísa pôde implementar os 
serviços e procedimentos mais importantes do seu 
órgão em poucos meses e sem reinventar a 
operação, enquanto sua equipe concentrava seus 
esforços para desenvolver funções específicas e 
integrar a plataforma com outros sistemas e legado. 
 
A magnífica acolhida desta iniciativa por parte dos 
cidadãos, servidores e responsáveis políticos, 
trouxe consigo o início da operação e os primeiros 
serviços e procedimentos online, permitindo a Luísa 
o apoio necessário para realizar uma verdadeira 
transformação no órgão público. Este se 
transformou em um exemplo de Administração 
Pública realmente eficaz. 


