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APRESENTAÇÃO

Neste catálogo, você encontrará os serviços fornecidos pela Secretaria 
de Modernização e Gestão Estratégica (SGE) e disponíveis para membros 
e  servidores do Ministério Público Federal. O catálogo está em constante 
atualização e novas versões serão publicadas periodicamente, de modo a 
retratar a realidade dos serviços prestados pela Secretaria.
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O QUE É?

O Catálogo de Serviços da SGE é uma lista dos serviços prestados na 
Procuradoria-Geral da República (PGR), e que possibilita o conhecimento das 
opções disponíveis, de quem pode solicitá-las, da forma de solicitação, da área 
responsável pela execução dos serviços, das normas relacionadas, do prazo para 
o serviço ser executado e de informações complementares, se cabíveis.

O objetivo do catálogo é centralizar informações atualizadas dos serviços 
disponíveis. Dessa forma, há transparência e melhoria da gestão do desempenho 
dos serviços prestados.

Devido ao caráter informativo e consultivo, o catálogo está disponível no formato 
on-line na intranet do MPF.

HISTÓRICO

A primeira versão deste catálogo foi elaborada no decorrer de 2016 e publicada 
em abril de 2017.

COMO SUGERIR MELHORIAS?

A SGE é dinâmica e as equipes procuram aprimorar os serviços prestados.

Diante disso, se achar necessário, entre em contato com a Assessoria e faça 
críticas e sugestões para que as correções sejam disponibilizadas nas próximas 
edições deste catálogo, bem como em sua versão digital.

As críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail: 
gestaoestrategica@mpf.mp.br.

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)

O Acordo de Nível de Serviço (ANS) estabelece os tempos de atendimento, de 
solução e de disponibilidade dos serviços prestados pela SGE.

mailto:gestaoestrategica%40mpf.mp.br?subject=
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CATÁLOGO DE SERVIÇOS - Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica

LISTA DE SERVIÇOS AGRUPADOS POR TEMAS

CATEGORIA DO SERVIÇO SERVIÇOS PRESTADOS

Desempenho institucional

 ʦ Revisão dos painéis de contribuição
 ʦ Revisão dos planejamentos temáticos
 ʦ Suporte na utilização do Sistema de Governança 
Institucional do MPF – Módulo Desempenho

Estrutura Organizacional  ʦ Análise de proposta de reestruturação organizacional
 ʦ Análise de proposta de alteração regimental

Processos

 ʦ Análise de mapeamento de processos na PGR 
área-meio

 ʦ Revisão de manual da PGR área-meio
 ʦ Consultoria em certificação de qualidade – PGR
 ʦ Modelagem de processos área-fim – PGR
 ʦ Análise de mapeamento de processos Nacional

Projetos

 ʦ Consultoria para elaboração de proposta de projeto
 ʦ Consultoria para elaboração de iniciativa
 ʦ Análise de proposta de projeto
 ʦ Análise de plano do projeto
 ʦ Análise de solicitação de mudança
 ʦ Análise de termo de aceite
 ʦ Suporte na utilização do Sistema de Governança 
Institucional do MPF – Módulo Projetos

 ɶ Desempenho institucional

O que é?

Apoio à implantação das rotinas e dos métodos de trabalho que consolidem os 
processos de monitoramento e avaliação dos indicadores e das iniciativas dos 
planejamentos temáticos e táticos na PGR e nas unidades. 
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Suporte aos órgãos, às secretarias administrativas e às unidades gestoras do 
MPF na utilização do Sigov e apoio técnico na construção dos planejamentos 
temáticos das 7 Câmaras de Coordenação e Revisão (CCRs) e da Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC); dos planos de ação da Corregedoria 
e Função Eleitoral; dos painéis de contribuição das 32 unidades gestoras e das 
secretarias e unidades nacionais.

O que é possível solicitar?

REVISÃO DOS PAINÉIS DE CONTRIBUIÇÃO

É realizada a revisão dos painéis, de modo a verificar se os indicadores e as iniciativas, 
bem como seus componentes, contribuem para a concretização dos objetivos estraté-
gicos a que estão vinculados.
Analisa-se a viabilidade de alteração de indicadores e iniciativas nacionais.

Quem pode solicitar? Assessores de Planejamento e Gestão Estratégica (APGEs) 
e secretários nacionais (ou representantes).

Como solicitar? Pelo e-mail gestaoestrategica@mpf.mp.br ou telefones (61) 
3105-8290/6503.

Área responsável pela 
execução do serviço Divisão de Planejamento Estratégico.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 7 dias úteis.

Normas aplicáveis

 ʦ Portaria PGR/MPF nº 687, de 20 de dezembro 2011 
(Institui o Planejamento Estratégico do MPF).

 ʦ Portaria PGR/MPF nº 725, de 22 de dezembro de 2011 
(Institui o Projeto de Desdobramento do Planejamento 
Estratégico).

 ʦ Portaria PGR/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015 (Aprova 
o Regimento Interno Administrativo do MPF).

 ʦ Portaria SG/MPF nº 284, de 15 de abril de 2016 (Altera o 
anexo da Portaria nº 382/2015 que aprova o Regimento 
Interno Administrativo do MPF).

mailto:gestaoestrategica%40mpf.mp.br?subject=
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CATÁLOGO DE SERVIÇOS - Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica

REVISÃO DOS PLANEJAMENTOS TEMÁTICOS

É realizada a revisão dos planejamentos temáticos das CCRs e da PFDC, de modo a 
formalizar a prioridade da atuação dos colegiados, por meio da definição de indicadores 
e iniciativas, bem como dos objetivos temáticos a que estão vinculados.

Quem pode solicitar? CCRs ou PFDC.

Como solicitar? Pelo e-mail gestaoestrategica@mpf.mp.br ou telefones (61) 
3105-8290/6503.

Área responsável pela 
execução do serviço Dvivisão de Planejamento Estratégico.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 1 mês.

Normas aplicáveis

 ʦ Portaria PGR/MPF nº 687, de 20 de dezembro 2011 
(Institui o Planejamento Estratégico do MPF).

 ʦ Portaria PGR/MPF nº 725, de 22 de dezembro de 2011 
(Institui o Projeto de Desdobramento do Planejamento 
Estratégico).

 ʦ Portaria PGR/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015 (Aprova 
o Regimento Interno Administrativo do MPF).

 ʦ Portaria SG/MPF nº 284, de 15 de abril de 2016 (Altera o 
anexo da Portaria nº 382/2015 que aprova o Regimento 
Interno Administrativo do MPF).

SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DO MPF – 
MÓDULO DESEMPENHO

Orienta-se as unidades quanto à utilização do módulo de desempenho do Sistema de 
Governança Institucional do MPF (Sigov).
Acesso ao módulo de desempenho do Sigov aos servidores e membros que entraram 
em contato com a equipe de desempenho institucional para atribuição de perfil ade-
quado à área/unidade de atuação.

Quem pode solicitar? Membros e servidores do MPF.

Como solicitar? Pelo e-mail gestaoestrategica@mpf.mp.br ou telefones (61) 
3105-8290/6503.

mailto:gestaoestrategica%40mpf.mp.br?subject=
mailto:gestaoestrategica%40mpf.mp.br?subject=
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Área responsável pela 
execução do serviço Divisão de Planejamento Estratégico.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 3 dias úteis.

 ɶ Estrutura organizacional

O que é?

Estudo técnico com objetivo de avaliar a viabilidade de reestruturação 
organizacional das unidades administrativas do MPF, como alocação de cargos 
e funções, criação, reclassificação ou fusão de PRMs. A análise é realizada 
considerando a carta de conjuntura e atendendo ao critério de isonomia entre as 
unidades semelhantes.

O que é possível solicitar?

ANÁLISE DE PROPOSTA DE RESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

Avaliação quanto à compatibilidade entre proposta, complexidade e volume de proces-
sos e projetos conduzidos pela unidade solicitante e aos padrões de estrutura fixados 
em regimento interno. Propostas de restruturação de PRMs são avaliadas à luz das 
diretrizes descritas na Carta de Conjuntura das PRMs. Atenta-se para o critério de iso-
nomia entre unidades similares.

Quem pode solicitar? Procurador-chefe, secretários da PGR ou equivalentes. 

Como solicitar? Mediante memorando ou ofício endereçado à SGE, conforme 
o caso.

Área responsável pela 
execução do serviço Divisão de Organização e Normatização.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias úteis.
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CATÁLOGO DE SERVIÇOS - Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica

Normas aplicáveis

 ʦ Portaria PGR/MPF nº 357, de 5 de maio de 2015 (Aprova o 
Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal).

 ʦ Portaria PGR/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015 (Aprova 
o Regimento Interno Administrativo do MPF).

ANÁLISE DE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO REGIMENTAL

Avaliação quanto à adequação do texto proposto para descrever as atribuições sob 
responsabilidade da unidade, considerando sua competência temática, os processos 
executados pela unidade, as atribuições das demais unidades organizacionais e as di-
retrizes de técnica legislativa consolidadas na Lei Complementar nº 95/1998. Se for o 
caso, consolida-se minuta de ato para a efetivação da alteração regimental.

Quem pode solicitar? Procurador-chefe, secretários da PGR ou equivalentes. 

Como solicitar? Mediante memorando ou ofício endereçado à SGE, conforme 
o caso.

Área responsável pela 
execução do serviço Divisão de Organização e Normatização.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias úteis.

Normas aplicáveis

 ʦ Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 
(Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a con-
solidação das leis, conforme determina o parágrafo único 
do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas 
para a consolidação dos atos normativos que menciona).

 ɶ Processos

O que é?

Promove a gestão de processos no MPF, realizando: análise de mapeamento 
de processos da PGR; validação técnica de mapeamentos nacionais; revisão de 
manuais de processos; e modelagem de processos. A execução desses serviços 
promove ganhos em desempenho com a eliminação de falhas e de atividades que 
não agregam valor.
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Executa, também, consultoria para a obtenção de certificação de qualidade em 
processos da PGR.

O que é possível solicitar?

ANÁLISE DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS NA PGR ÁREA-MEIO

Verificação técnica dos mapeamentos de processos realizados pelas secretarias do 
MPF. Na análise, são consideradas a adequação da notação utilizada e a aplicação da 
metodologia de gestão de processos do MPF, além de sugestões de melhorias para o 
redesenho, quando cabível.

Quem pode solicitar? Servidor responsável pelo processo.

Como solicitar? Encaminhar mapeamento em arquivo Bizagi pelo Sistema 
Único para a Coordenadoria de Melhoria de Processos.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Melhoria de Processos.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias úteis.

REVISÃO DE MANUAL DA PGR ÁREA-MEIO

Revisão dos manuais de normas e procedimentos dos processos de trabalho elabo-
rados pelas secretarias do MPF. Na análise, é verificada a adequação dos manuais à 
estrutura padrão definida para o MPF.

Quem pode solicitar? Servidor responsável pela área demandante.

Como solicitar? Encaminhar manual em arquivo editável pelo Sistema Único 
para a Coordenadoria de Melhoria de Processos.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Melhoria de Processos.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias úteis.
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CATÁLOGO DE SERVIÇOS - Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica

CONSULTORIA EM CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE – PGR

Prestação de consultoria para certificação de processos pela Norma ISO 9001:2015. O 
serviço é fornecido em quatro etapas: mapeamento e manualização dos processos de 
trabalho a serem certificados; elaboração de documentos da qualidade; realização de 
auditoria interna; e acompanhamento da auditoria externa.

Quem pode solicitar? Secretário nacional ou secretário executivo.

Como solicitar? Mediante memorando ou ofício endereçado à SGE, conforme 
o caso.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Melhoria de Processos.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 120 dias.

Informações 
complementares

O prazo de 120 dias considera a solicitação de certificação 
de uma rotina de trabalho por vez. As unidades ou secreta-
rias administrativas que solicitarem mais de uma certificação 
simultânea deverão negociar o prazo com a Coordenadoria 
de Melhoria de Processos.

MODELAGEM DE PROCESSOS ÁREA-FIM – PGR

Desenho dos fluxogramas dos processos de trabalho da área-fim, com auxílio à elabo-
ração e à publicação dos respectivos manuais de normas e procedimentos. Também 
está englobado, no serviço, o redesenho dos fluxos, de modo a garantir a melhoria 
contínua dos processos de trabalho.

Quem pode solicitar? Servidor ou membro responsável pela área demandante.

Como solicitar? Mediante memorando ou ofício endereçado à SGE, conforme 
o caso.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Melhoria de Processos.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 60 dias.
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Informações 
complementares

Caso a área não elabore o manual no prazo combinado com 
a Coordenadoria de Melhoria de Processos, a solicitação é 
cancelada e deverá haver nova solicitação para a continua-
ção da modelagem.

ANÁLISE DE MAPEAMENTO DE PROCESSO NACIONAL

Verificação técnica dos mapeamentos de processos realizados pelos Escritórios de 
Processos Locais (PRs e PRRs). Na análise, são consideradas a adequação à notação 
BPMN e a aplicação da metodologia de gestão de processos do MPF.

Quem pode solicitar? Assessor de Planejamento e Gestão Estratégica das unida-
des do MPF.

Como solicitar? Encaminhar solicitação e processo pelo Sistema Único para 
a Coordenadoria de Melhoria de Processos.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Melhoria de Processos.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias úteis.

 ɶ Projetos

O que é?

Promove a gestão de projetos com a aplicação de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas na gestão das etapas do projetos: iniciação (proposta 
de projeto), autorização, planejamento, execução, controle, encerramento e 
monitoramento. Inclui também suporte aos órgãos, às secretarias administrativas 
e às unidades gestoras do MPF na utilização do módulo de projetos do Sigov.

O que é possível solicitar?

CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE PROJETO
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CATÁLOGO DE SERVIÇOS - Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica

Brainstorming com a unidade demandante do projeto, unidade gestora e partes envol-
vidas. O escopo do serviço é o desenvolvimento da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), 
definição dos produtos, serviços ou resultados do projeto, identificação dos problemas 
que o projeto pretende resolver, identificação dos benefícios que o projeto pretende 
gerar, estimativa dos custos do projeto e identificação das unidades envolvidas.

Quem pode solicitar? Membros e servidores das unidades gestoras ou deman-
dantes dos projetos.

Como solicitar? Pelo e-mail escritoriodeprojetos@mpf.mp.br ou telefones 
(61) 3105-6660/5823/8293.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Projetos Institucionais.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias úteis.

Normas aplicáveis

 ʦ Portaria PGR/MPU nº 61/2016 (Regulamenta a Lei nº 
13.316, de 20 de julho de 2016, que, entre outros assun-
tos, trata das carreiras dos servidores do MPU).

 ʦ PGR/MPF nº 245/2017 (Dispõe sobre a gestão de proje-
tos no MPF).

CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INICIATIVA

Brainstorming com a unidade demandante da iniciativa, unidade gestora e partes en-
volvidas. O escopo do serviço é o planejamento da iniciativa, definição dos produtos, 
serviços ou resultados, identificação dos problemas que a iniciativa pretende resolver, 
identificação dos benefícios gerados, estimativa dos custos e identificação das unida-
des envolvidas.

Quem pode solicitar? Membros e servidores das unidades gestoras ou deman-
dantes das iniciativas.

Como solicitar? Pelo e-mail escritoriodeprojetos@mpf.mp.br ou telefones 
(61) 3105-6660/5823/8293.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Projetos Institucionais.

mailto:escritoriodeprojetos%40mpf.mp.br?subject=
mailto:escritoriodeprojetos%40mpf.mp.br?subject=


17

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias úteis.

ANÁLISE DA PROPOSTA DO PROJETO

É realizada a análise da proposta do projeto, verificando a sua compatibilidade com os 
requisitos estabelecidos pelo Escritório de Projetos e os definidos em Portarias.

Quem pode solicitar? Membros e servidores das unidades gestoras ou deman-
dantes dos projetos.

Como solicitar? Pelo e-mail escritoriodeprojetos@mpf.mp.br.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Projetos Institucionais.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias.

Normas aplicáveis

 ʦ Portaria PGR/MPU nº 61/2016 (Regulamenta a Lei nº 
13.316, de 20 de julho de 2016, que, entre outros assun-
tos, trata das carreiras dos servidores do MPU).

 ʦ PGR/MPF nº 245/2017 (Dispõe sobre a gestão de proje-
tos no MPF).

Informações 
complementares

A submissão da proposta para avaliação do Subcomitê 
Consultivo de Projetos ou do Subcomitê de Projetos 
Finalísticos deverá obedecer ao prazo definido na Portaria 
PGR/MPF nº 245/2017.

ANÁLISE DO PLANO DO PROJETO

É realizada a análise do plano do projeto, verificando a sua compatibilidade com a 
proposta aprovada, com os requisitos estabelecidos pelo Escritório de Projetos e 
com as definições estabelecidas pelo Subcomitê de Projetos Finalísticos e Subcomitê 
Consultivo de Projeto.

Quem pode solicitar? Gerente do projeto, gerente do projeto substituto e gestor 
documental.

Como solicitar? Pelo e-mail escritoriodeprojetos@mpf.mp.br.

mailto:escritoriodeprojetos%40mpf.mp.br?subject=
mailto:escritoriodeprojetos%40mpf.mp.br?subject=
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CATÁLOGO DE SERVIÇOS - Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Projetos Institucionais.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias úteis.

Normas aplicáveis

 ʦ Portaria PGR/MPU nº 61/2016 (Regulamenta a Lei nº 
13.316, de 20 de julho de 2016, que, entre outros assun-
tos, trata das carreiras dos servidores do MPU).

 ʦ PGR/MPF nº 245/2017 (Dispõe sobre a gestão de proje-
tos no MPF).

ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

É realizada a análise da solicitação de mudança e elaboração de minuta de portaria de 
alteração do projeto, quando aprovada.

Quem pode solicitar? Gerente do projeto, gerente do projeto substituto e gestor 
documental.

Como solicitar? Pelo e-mail escritoriodeprojetos@mpf.mp.br.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Projetos Institucionais.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias úteis.

Normas aplicáveis

 ʦ Portaria PGR/MPU nº 61/2016 (Regulamenta a Lei nº 
13.316, de 20 de julho de 2016, que, entre outros assun-
tos, trata das carreiras dos servidores do MPU).

 ʦ PGR/MPF nº 245/2017 (Dispõe sobre a gestão de proje-
tos no MPF).

ANÁLISE DE TERMO DE ACEITE

É realizada a análise do termo de aceite e sua conformidade com o plano do projeto e 
com os requisitos estabelecido em Portaria.

mailto:escritoriodeprojetos%40mpf.mp.br?subject=
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Quem pode solicitar? Gerente do projeto, gerente do projeto substituto e gestor 
documental.

Como solicitar? Pelo e-mail escritoriodeprojetos@mpf.mp.br.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Projetos Institucionais.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 10 dias úteis.

Normas aplicáveis

 ʦ Portaria PGR/MPU nº 61/2016 (Regulamenta a Lei nº 
13.316, de 20 de julho de 2016, que, entre outros assun-
tos, trata das carreiras dos servidores do MPU).

 ʦ PGR/MPF nº 245/2017 (Dispõe sobre a gestão de proje-
tos no MPF).

SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DO MPF – 
MÓDULO PROJETOS

Orienta-se servidores e membros quanto à utilização do módulo de projetos do Sistema 
de Governança Institucional do MPF (Sigov).

Quem pode solicitar? Membros e servidores do MPF.

Como solicitar? Pelo e-mail escritoriodeprojetos@mpf.mp.br ou telefones 
(61) 3105-6660/5823/8293.

Área responsável pela 
execução do serviço Coordenadoria de Projetos Institucionais.

Acordo de Nível de 
Serviço Até 3 dias úteis.

mailto:escritoriodeprojetos%40mpf.mp.br?subject=
mailto:escritoriodeprojetos%40mpf.mp.br?subject=
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