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Catálogo de Serviços 

de TI para os 

Servidores do Iprev/DF 

 

Esta cartilha tem como principal obje-

tivo orientar de forma clara a todos os 

servidores do Iprev/DF sobre os servi-

ços ofertados pelas unidades de tecno-

lógicas do instituto. 

Visibilizando as ações de sistemas, 

infraestrutura e governança resultan-

do na melhoria no planejamento, en-

trega e suporte aos serviços de Tecno-

logia de Informação e Comunicação. 

Objetivos 
Instituto de Previdência dos Servidores do 

Distrito Federal - Iprev/DF 



Catálogo de Serviços de TI para servidores do Iprev/DF 

Informações 

 Elaborar relatórios técnicos de ativos e infraestrutura; 

 Orientar sobre acesso a base de dados; 

 Orientar sobre utilização de soluções de TIC; 

 

Suporte Técnico 

Hardware 

 Realizar instalação/mudança de estação de trabalho; 

 Reservar equipamentos; 

 Realizar instalação/mudança de impressoras/scanners; 

 Realizar instalação/mudança de periféricos de TI; 

Software 

 Formatar computador; 

 Instalar softwares; 

 Criar, desativar, configurar e-mail; 

 Criar, desativar e configurar usuário na rede corpora-

tiva; 

 Liberar, desativar e configurar acesso a pasta compar-

tilhada; 

Comunicação de TI (Redes e Telefonia) 

 Instalar, desativar e configurar ponto de internet e 

telefonia; 

  Solucionar acesso/conexão à internet. 

PDTIC 

 Incluir, excluir ou alterar ações no PDTIC; 

 Repriorizar ações; 

Gestão de Conhecimento de TI 

 Realizar treinamento de soluções de TI do Iprev/

DF; 

 Elaborar manuais de utilização de soluções de TI 

do Iprev/DF ; 

Políticas, Normas, Procedimentos e 

Padrões 

 Elaborar políticas, normas, procedimentos e pa-

drões; 

 Alterar políticas, normas, procedimentos e pa-

drões ; 

Mapeamento de Processos com uti-

lização de soluções de TI (Inovação) 

 Analisar participação da TI no processo; 

 Realizar o mapeamento do processo   

Contratação de TIC 

 Participar como Equipe Técnica . 

Sistemas 

 Solicitar novo sistema em conformidade 

com o PDTIC; 

 Realizar manutenção dos sistemas do Iprev/

DF ; 

 Emitir relatórios de dados dos sistemas do 

Iprev/DF; 

Geração de Dados de TI 

 Criar e alterar dashboard  
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