
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 17, DE 7 DE JULHO DE 2020.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, 

no uso das atribuições previstas no art. 33, incisos I a V, do Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal, aprovado pela  Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, com 

fundamento  na  Portaria  nº  160,  de  18  de  julho  de  2019,  e  tendo  em  vista  o  que  consta  do 

Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.18.000.001089/2019-50, resolve:

Art.  1º  Aprovar  o  manual  de  normas  e  procedimentos  do  processo  de  trabalho 

Produção de notícias, inserido no Macroprocesso de Apoio – Gestão da Comunicação Social, Tema 

–  Produção  jornalística,  disponível  no  endereço: 

http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais.

Art. 2º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

AILTON BENEDITO DE SOUZA 

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  10  jul.  2020,  Caderno 
Administrativo, p. 9.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26764/PT_SG_MPF_2015_382.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/206335/DMPF_ADM_20200710.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/206335/DMPF_ADM_20200710.pdf
http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183663/PT_PRGO_2019_160.pdf
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Normativos pertinentes: Portaria PGR/MPF nº 59, de 1º de fevereiro de 2019 (Institui a Política Nacional de 
Comunicação Social do Ministério Público Federal); Portaria PGR/MPF nº 63, de 4 de fevereiro de 2019 
(Altera a Portaria PGR nº 104/2014, que aprovou o Manual de Redação da Comunicação Social do Ministério 
Público Federal). 

Apresentação 
 

No contexto da modernização do Ministério Público Federal, a Procuradoria da 
República em Goiás elegeu como uma de suas prioridades a implementação de uma 
abordagem dinâmica e participativa da gestão dos seus processos de trabalho. 

A iniciativa, implantada por meio da Portaria PR/GO nº 160, de 18 de julho de 2019, 
teve como fundamento a necessidade de se criarem ferramentas gerenciais que favoreçam o 
aperfeiçoamento da gestão do conhecimento e da comunicação interna na execução das 
atividades administrativas, visando proporcionar aos clientes internos e externos serviços de 
excelência. 

Como premissa, buscou também, diante dos desafios impostos pela Emenda 
Constitucional nº 95/2016 no orçamento do Ministério Público Federal, instituir mecanismos 
para a otimização das rotinas de trabalho e o aperfeiçoamento contínuo da gestão, visando o 
alcance de melhores resultados, com o mínimo de recursos. 

O presente manual, elaborado pelo Escritório de Processos Organizacionais em 
conjunto com a Chefia da Assessoria de Comunicação Social, traz as orientações necessárias 
à produção de notícias institucionais direcionadas ao público externo da Instituição, bem 
como notas de interesse do público interno. 

Tem como finalidade, além de oferecer, de forma documentada, informação de 
“como fazer”, compartilhar com os responsáveis e interessados um roteiro para a execução 
padronizada, segura e ágil do processo, garantindo que os requisitos dos clientes e os 
previstos nos normativos pertinentes sejam entendidos e atendidos consistentemente. 

 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183663/PT_PRGO_2019_160.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1  Abre SNP 

Responsável: Demandante (Membro ou servidor). 

Prazo para a realização da atividade: Imediato. 

Descrição: O procurador da República interessado em divulgar alguma atuação do 

seu Ofício abrirá o pedido via Sistema Nacional de Pedidos (SNP), com a descrição do que 

será divulgado e a anexação da respectiva manifestação, como por exemplo: Petição Inicial, 

Denúncias, Termos de Ajustamento de Condutas (TAC), Recomendações, Recursos etc. 

Servidores lotados nos Ofícios, de ordem do procurador da República, podem 

preencher o pedido no SNP.  

O mesmo procedimento é realizado pelos servidores para solicitar a divulgação de 

notícias para o público interno. 

Observação I: Para solicitar elaboração de release, o solicitante deverá acessar o catálogo da 

“Comunicação” e selecionar o serviço “Comunicação externa – divulgação externa”. 

Observação II: Para solicitar elaboração de notícia interna, o solicitante deverá acessar o catálogo da 

“Comunicação” e selecionar o serviço “Comunicação Interna - Divulgação Interna (Notícias na Intranet, 

Mural Digital, Notícia por e-mail, Cobertura de Ações/Eventos/Reuniões Institucionais)” e preencher o 

pedido. 

Observação III: Para a divulgação de notícias sobre eventos, é necessário fornecer todas as informações 

importantes para a divulgação. 
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2  Elabora notícia 

Responsável: ASCOM 

Prazo para a realização da atividade: um dia. 

Descrição: ao receber o pedido via SNP, o responsável por elaborar a notícia/nota 

analisará o pedido, verificando a sua pertinência e adequação à Política de Comunicação 

Social do MPF (Portaria PGR/MPF nº 59/2019). 

Estando em conformidade, é elaborado o texto de acordo com as técnicas 

jornalísticas e com o Manual de Redação da Comunicação Social do MPF (Portaria 

PGR/MPF nº 63/2019). 

Uma vez concluída a elaboração do texto, é dado andamento no SNP com o seu envio 

para revisão ortográfica. 

3 Revisa ortografia 

Responsável: ASCOM 

Prazo para a realização da atividade: um dia 
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Descrição: ao receber o texto, o revisor fará a sua adequação às regras ortográficas 

e gramaticais da Língua Portuguesa. 

A revisão de texto é um importante passo para que o conteúdo seja aprimorado. Nesse 

sentido, visa eliminar desde desvios microestruturais do texto, como pontuação, acentuação 

e ortografia, até desvios macroestruturais, como coesão, coerência e clareza. 

Concluída a revisão ortográfica, o texto é enviado para aprovação do solicitante. 

4  Aprova minuta 

Responsável: Demandante (membro ou servidor). 

Prazo para a realização da atividade: um dia. 

Descrição: Após a revisão o texto da notícia é enviado para aprovação do solicitante 

via e-mail. Ao ler o texto, o solicitante pode:  

I. Aprovar sem ressalvas 

Responsável: Demandante (membro ou servidor). 

Prazo para a realização da atividade: um dia. 

Descrição: O demandante da notícia aprova sem ressalvas o texto e libera a sua 

divulgação. 

II. Solicitar complementação 

Responsável: Demandante (membro ou servidor). 

Prazo para a realização da atividade: um dia. 

Descrição: O demandante da notícia solicita complementação de informações. Nesse 

caso o texto é reformulado, revisado e novamente enviado para aprovação do solicitante. 

Aprovadas as alterações, procede-se à divulgação. 

III. Ajustar texto 

Responsável: Demandante (membro ou servidor). 

Prazo para a realização da atividade: um dia. 

Descrição: o demandante faz os ajustes que julga pertinente e solicita nova revisão, 

após a notícia será divulgada. 
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5 Divulga notícia 

Responsável: ASCOM 

I. Divulga externamente 

Responsável: ASCOM. 

Prazo para a realização da atividade: um dia. 

Descrição: Os passos para a divulgação das notícias para o público externo são: 

‣ insere a notícia no Portal do MPF/GO (www.mpf.mp.br/go) e também no Portal 

Nacional do MPF; 

‣ insere a notícia na rede social do MPF/GO, no caso o Twitter; 

‣ disparara a notícia para os veículos de comunicação via mailing de imprensa 

(relação dos e-mails de jornalistas cadastrados). 

 

Atenção: É recomendável fazer a divulgação na parte da manhã ou início da tarde. Não é aconselhável 

divulgar releases após as 16h ou 17h. Após tais horários a chance de uma boa repercussão é reduzida devido 

ao fechamento dos trabalhos das redações dos veículos de comunicação, principalmente dos impressos. 

 

 

II. Divulga internamente 

Responsável: ASCOM. 

Prazo para a realização da atividade: um dia. 

Descrição: Para a divulgação das notícias para o público interno os procedimentos 

são: 

‣ insere notícia na Intranet do MPF/GO (http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go) e, 

excepcionalmente, também na Intranet Nacional do MPF, a critério da ASCOM ou do 

demandante; 

‣ quando for urgente, a notícia é divulgada para o público interno por meio do 

informativo PRGO Informa Extra, que é enviado via e-mail (Groupwise) para o endereço 

prgo-lista-todos@mpf.mp.br. 
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‣ quando não for urgente, a notícia é divulgada para o público interno por meio do 

informativo PRGO Informa, que é veiculado toda as sextas-feiras, via e-mail (Groupwise), 

para o endereço prgo-lista-todos@mpf.mp.br e, também, para o mailing dos servidores 

aposentados. 

 Fim. 


