
 

TÍTULO 

CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TI 

 

CÓDIGO 

PPTI - CAT SERV TI  
REVISÃO  

18/10/2022 
PÁGINA 

1 

 

 

 

 

Sumário  

 

  

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 2 

1.1 Objetivo do Catálogo de Serviço de TI ............................................................... 2 

1.2 Abrangência do CSTI .......................................................................................... 3 

1.3 Período de revisão do CSTI ................................................................................ 3 

1.4 Ferramentas utilizadas para gestão do Catálogo de Serviço de TI ...................... 3 

2. CLIENTES DO DEPARTAMENTO DE TI .......................................................... 3 

2.1 Clientes Internos:................................................................................................. 3 

3. CONCEITOS .......................................................................................................... 4 

3.1 Central de Serviço de Tecnologia da Informação ............................................... 4 

3.2 Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração ......................................... 4 

3.3 Acordo de Nível de Serviço ................................................................................ 4 

3.4 Tipo de Atendimento ........................................................................................... 5 

4. CENTRAL DE SERVIÇO DE TI........................................................................... 6 

4.1 Funcionamento da Central de Serviços ............................................................... 6 

4.2 Triagem e Fila de Atendimento ........................................................................... 6 

5. CATÁLOGO DE SERVIÇOS ................................................................................ 8 

 

  

  

 

 

  



PPTI 

 

PÁGINA 2 

 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

O Catálogo de Serviços de Tecnologia da Informação – CSTI é um 

instrumento que fornece uma fonte única e organizada acerca de todos os 

serviços prestados pelo departamento de TI do Conselho Federal de 

Administração. 

O catálogo de serviços foi elaborado com o intuito de mapear e 
documentar os serviços de tecnologia da informação para atender os 
departamentos requerentes da empresa.  

A elaboração deste catálogo foi realizada com base no Catálogo de 
Serviço de TI do Departamento de TI, além de elementos dos fundamentos da 
Information Technology Infrastructure Library - ITIL (Biblioteca de Infraestrutura 
para a Tecnologia de Informação). 

A ITIL é um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na 

infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação 

– TI. Foi desenvolvido no final dos anos 1980 pelo governo da Inglaterra e 

consiste no padrão de boas práticas para gerenciamento de serviços de 

tecnologia da Informação mais amplamente empregado no mundo.  

   

1.1  Objetivo do Catálogo de Serviço de TI  

  

O objetivo do Catálogo de Serviço de TI do Conselho Federal de 

Administração é manter um documento estruturado com informações dos 

serviços oferecidos, para orientar os usuários e os clientes do serviço.  

  

Os objetivos específicos com a publicação deste instrumento são:  

• Comunicar como o departamento de TI prove serviços aos seus 

clientes;  

• Servir como um instrumento de referência para definir e atingir as 

expectativas de negócio;  

• Padronizar e colaborar para o gerenciamento das solicitações de 

serviços das áreas de negócio;  

• Padronizar a entrega dos serviços;  

• Incrementar a qualidade dos serviços;  

• Dar suporte as necessidades envolvidas de todos os processos 

de serviço do Conselho Federal de Administração;   
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• Automatizar o gerenciamento e o cumprimento da requisição de 

serviço.  

  

1.2 Abrangência do CSTI  

  

O CSTI abrange os serviços prestados à todas as áreas de negócio das 

unidades do Conselho Federal de Administração. 

 

1.3 Período de revisão do CSTI  

  

O CSTI não é um documento imutável, pelo contrário, ele é um 

instrumento dinâmico que deve ser atualizado sempre que o departamento de 

TI identificar mudanças no ambiente interno ou externo. Ele deve ser revisto e 

atualizado para atender às novas necessidades, que eventualmente forem 

surgindo.  

  

1.4 Ferramentas utilizadas para gestão do Catálogo de Serviço 

de TI  

  

Para gerenciar o Catálogo de Serviços de Tecnologia da Informação será 

utilizado o software livre chamado GLPI (Gestão Livre de Parque de 

Informática). O sistema está disponível através do endereço: http://glpi-

asv.cfa.org.br 

 

2. CLIENTES DO DEPARTAMENTO DE TI 

  

O CSTI é elemento de alinhamento entre os clientes e a TI. Os principais 

clientes da TI são constituídos pelos colaboradores representantes das áreas 

descritas no item 2.1, além dos clientes externos do item 2.2.  

  

2.1  Clientes Internos:  

• Superintendência-Geral; 

• Diretoria; 

• Setores Administrativos (RH, Financeiro, Compras, Comercial, etc); 

http://glpi-asv.cfa.org.br/
http://glpi-asv.cfa.org.br/
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• Setores Produtivos (Operadores de máquinas etc.); 

• TI – Sistemas; 

• TI – Infraestrutura (Suporte Técnico, Suporte Técnico Avançado, Projetos). 

 

3.  CONCEITOS  

  

3.1  Central de Serviço de Tecnologia da Informação  

  

A Central de Serviços de Tecnologia da Informação – CSTI tem como 

objetivo servir como ponto único de contato para os usuários de TI com a 

finalidade de restaurar a operação normal dos serviços com o mínimo de 

impacto nos negócios do cliente. (FREITAS, 2010, p. 290).  

A CSTI, também conhecida como Service Desk, tem como função 

segundo a ITIL: “Restabelecer os serviços à sua operação normal o mais 

rapidamente possível, seja instalando, configurando ou removendo itens de 

hardware e software”. 

  

3.2  Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração  

  

O banco de dados do gerenciamento de configuração (CMDB) é um 

repositório de informações relacionadas a todos os itens de configuração na 

infraestrutura de TI. O CMDB é um componente fundamental do processo de 

gerenciamento de configuração do ITIL. O CMDB é a fonte confiável de 

informação sobre configuração de todo e qualquer componente do ambiente de 

TI, incluindo servidores, roteadores, desktops, impressoras, telefones, softwares 

etc.  

  

3.3  Acordo de Nível de Serviço  

  

Um Acordo de Nível de Serviço (ANS ou SLA, do inglês Service Level 

Agreement) é um acordo firmado entre as áreas de negócio e a unidade de TI 

que descreve as metas de nível de serviço.  

O acordo deve equilibrar demandas e ofertas, benefícios e custos entre 

TI e a área de negócio, com obrigações e direitos de ambas as partes, como a 
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medição da disponibilidade dos serviços e a medição do tempo de atendimento 

de um chamado.  

 

 O Service Level Agreement está dividido em:  

 

• Service Level Agreement de Resposta (SLA-R): este tem como objetivo 

definir o tempo máximo em que um atendimento deve receber a primeira 

tratativa (triagem). 

 

• Service Level Agreement de Solução (SLA-S): este tem como objetivo 

definir o tempo máximo em que o TI se compromete a finalizar uma 

solicitação, solucionando o problema. 

 

3.4 Tipo de Atendimento 

 

Os atendimentos gerados no Service Desk podem ser classificados em 

dois tipos distintos de acordo com a natureza do problema e a urgência da 

necessidade de solução. 

  

• Incidente: qualquer acontecimento que ocorre com algum componente 

relacionado ao departamento de TI e que não faça parte do 

comportamento padrão de usabilidade, ocasionando redução na 

qualidade do serviço ou até mesmo sua interrupção como um todo. 

 

• Requisição: ocorre quando os serviços de TI estão em pleno 

funcionamento, no entanto, o usuário solicita a mão de obra do 

departamento de tecnologia para a criação de um recurso ou 

desenvolvimento de uma nova ferramenta de trabalho.  
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4.  CENTRAL DE SERVIÇO DE TI 

 

4.1  Funcionamento da Central de Serviços  

  

A Central de Serviço de TI apresenta o horário de funcionamento é das 8h00 

às 12h00 e das 13h00 às 18h00, nos dias úteis. Alguns serviços poderão ser 

executados em horários especiais para não comprometer o funcionamento do 

órgão.   

Os colaboradores deverão abrir chamado na central de serviços: pelo 

sistema GLPI pelo endereço: http://glpi-asv.cfa.org.br 

  

 

 

4.2 Triagem e Fila de Atendimento 

  

Sempre que o Requerente (usuário) abrir um chamado, este será 

encaminhado para fila de triagem com Status Aguardando atendimento. 

 

http://glpi-asv.cfa.org.br/
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Técnico que efetuar a triagem irá definir uma categoria específica e o 

sistema automaticamente com base nas regras de negócio estabelecidas, 

definirá: Time responsável pelo atendimento, prioridade, SLA de 

Resposta e Solução. 

 

Em caso de terceiros envolvidos, técnico adiciona um fornecedor para que 

o sistema altere a SLA de Solução conforme acordo de serviço com 

Terceiro. Segue abaixo fluxo de atendimento parametrizado no sistema: 

 

 

Desta forma, os técnicos de atendimento receberão somente as demandas 

alinhadas com sua área de atuação, incrementando a produtividade e 

velocidade na resolução das demandas. 
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5. CATÁLOGO DE SERVIÇOS  

 

Catálogo de serviços abaixo é composto por: 

 

• Categoria Pai: Categoria qual o colaborador seleciona para abertura de seu atendimento. 

• Categoria Fim: Necessidade específica da solicitação, serviço que será prestado. Selecionada pelo time de TI ao efetuar a 

Triagem. 

• Detalhamento: Breve explanação sobre a categoria Fim. 

• Grupo de atendimento: Equipe interna de TI responsável pelo atendimento. 

• Tipo: Definição se a solicitação é um incidente (Algo que parou ou está com problema que anteriormente estava em pleno 

funcionamento) ou uma requisição (Uma mudança, algo novo ou melhoria). 

• Prioridade: Prioridade que será atribuída a Categoria Fim. 

• SLA-R: Acordo de serviço para resposta, que o setor de TI se compromete a iniciar o atendimento dentro do tempo 

especificado. 

• SLA-S: Acordo de serviço para solução, que o setor de TI se compromete a Solucionar o atendimento dentro do tempo 

especificado. 
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Usuário: Criar, incluir, alterar, 
suspender 

Solicitação de novo cadastro de usuário no SEI, Alterações 
em cadastro, suspender usuário, e mover usuário em sala. > 
Detalhamento Técnico: Como proceder? Existe algum 
requisito a solicitar do usuário? 

Gestores SEI  Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Usuário administrador de CRA 
Solicitação referente a alterações em usuário administrador 
de CRA's > Detalhamento Técnico: Como proceder? Existe 
algum requisito a solicitar do usuário? 

Gestores SEI  Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Solicitação de permissão: 
Usuário externo, Acesso ao SEI 

e assinatura 

Solicitação referente a permissões de acesso dos usuários no 
SEI e permissão de assinatura. > Detalhamento Técnico: 
Como proceder? Existe algum requisito a solicitar do 
usuário? 

Gestores SEI  Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Acesso: Prorrogar, suspender, 
cancelar 

Solicitação para prorrogar, suspender ou cancelar acesso ao 
SEI. > Detalhamento Técnico: Como proceder? Existe algum 
requisito a solicitar do usuário? 

Gestores SEI  Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Sala: Criar, alterar, incluir, 
mudar de sala. 

Criação, alteração em dados, inclusão de usuário ou mudar 
usuário de sala. > Detalhamento Técnico: Como proceder? 
Existe algum requisito a solicitar do usuário? 

Gestores SEI  Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Diretoria e Comissões: Alterar, 
incluir, liberar, suspender 

Modificação em usuários da Diretoria e/ou Comissões. > 
Detalhamento Técnico: Como proceder? Existe algum 
requisito a solicitar do usuário? 

Gestores SEI  Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Processo Eleitoral  
Assuntos referentes ao Processo Eleitoral. > Detalhamento 
Técnico: Como proceder? Existe algum requisito a solicitar 
do usuário? 

Gestores SEI  Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Tipo de Processo: Processo 
sugerido, motivo da criação 

Dúvidas sobre criação de processos no SEI. > Detalhamento 
Técnico: Como proceder? Existe algum requisito a solicitar 
do usuário? 

Gestores SEI  Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Nível de Acesso: Sigiloso, 
Restrito ou Público. 

Dúvidas sobre nível de acesso em processos no SEI. > 
Detalhamento Técnico: Como proceder? Existe algum 
requisito a solicitar do usuário? 

Gestores SEI  Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Tipo de Documento: Nome do 
tipo, Documento Interno ou 
Externo, Anexar Modelo de 

Documento. 

Dúvidas sobre o Tipo de documento. > Detalhamento 
Técnico: Como proceder? Existe algum requisito a solicitar 
do usuário? 

Gestores SEI  Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Acesso: Geral, Restrito 
(Informar sala), automática ou 

Informada 

Acesso ao processo no SEI > Detalhamento Técnico: Como 
proceder? Existe algum requisito a solicitar do usuário? 

Gestores SEI  Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Acesso: Restrito (Informar a 
sala) 

Acesso à processo restrito no SEI > Detalhamento Técnico: 
Como proceder? Existe algum requisito a solicitar do 
usuário? 

Gestores SEI  Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Numeração: Automática ou 
Informada. 

Tipo de numeração automática ou Informada. > 
Detalhamento Técnico: Como proceder? Existe algum 
requisito a solicitar do usuário? 

Gestores SEI  Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Numeração de Documento:  
Nome; novo número e motivo 

(justificar alteração). 

Alteração em numeração, nome ou número de documento, 
justificar alteração > Detalhamento Técnico: Como 
proceder? Existe algum requisito a solicitar do usuário? 

Gestores SEI  Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Dados do Cabeçalho/Timbre: 
Informar os dados. 

Incluir ou alterar dados do Cabeçalho/timbre. > 
Detalhamento Técnico: Como proceder? Existe algum 
requisito a solicitar do usuário? 

Gestores SEI  Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SOFTWARE E APLICATIVOS 
Software e/ou Aplicativos: 

Aquisição, Instalação, 
Atualização, Remoção, Suporte 

Realizar aquisição, instalação, atualização, remoção, 
manutenção e suporte de Softwares homologados pela TI > 
Detalhamento Técnico: Realizar aquisição, instalação, 
atualização, remoção, manutenção e suporte de Softwares 
homologados pela TI 

Técnico de 
rede 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SOFTWARE E APLICATIVOS Atualizar software ou aplicativos  
Atualização de software ou aplicativos > Detalhamento 
Técnico: Atualização de software ou aplicativos  

Técnico de 
rede 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SOFTWARE E APLICATIVOS Instalar Software  

Instalação de softwares homologados pela TI > 
Detalhamento Técnico: Verificação de disponibilidade de 
licença; se não houver, rejeita-se, justificadamente; 
instalação, registro da atividade; anotação no caderno de 
disponibilidade de licenças, se for o caso; anotação no 
caderno de softwares instalados para o usuário; 
homologação; conclusão 

Técnico de 
rede 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

SOFTWARE E APLICATIVOS Remover Software  

Remoção de softwares homologados pela TI > Detalhamento 
Técnico: desinstalação, registro da atividade; anotação no 
caderno de disponibilidade de licenças, se for o caso; anotação 
no caderno de softwares instalados para o usuário; 
homologação; conclusão 

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

SOFTWARE E APLICATIVOS Software não funciona  
Manutenção de algum software já instalado após a detecção 
de falhas > Detalhamento Técnico: Manutenção de algum 
software já instalado após a detecção de falhas  

Técnico de rede Incidente MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

SOFTWARE E APLICATIVOS Suporte a Software  
Suporte aos softwares homologados pela TI > Detalhamento 
Técnico: Suporte aos softwares homologados pela TI  

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

SOFTWARE E APLICATIVOS 
Verificar e remover vírus do 

computador 
Verificar e remover vírus > Detalhamento Técnico: Verificar e 
remover vírus 

Técnico de rede Incidente ALTA 
15 

min 
4 horas 

CADASTROS E ACESSOS Administrar Usuários AD externo 
Alterações de dados, incluir, desativar usuário > Detalhamento 
Técnico: Nome da pessoa a receber o papel de administrador, 
CRA, doc. SEI com assinatura do presidente do CRA 

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

CADASTROS E ACESSOS Alterar cadastro de usuário 

Procedimento para alteração de dados cadastrais de usuários 
na rede, sistemas, e-mail ou grupo de e-mail.  > Detalhamento 
Técnico: Procedimento para alteração de dados cadastrais de 
usuários na rede, sistemas, e-mail ou grupo de e-mail.  

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

CADASTROS E ACESSOS Alterar senha de acesso  

Procedimento para alterar senha da rede do colaborador ou 
em algum sistema > Detalhamento Técnico: Procedimento 
para alterar senha da rede do colaborador ou em algum 
sistema  

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

CADASTROS E ACESSOS 
Cancelar/Bloquear cadastro ou 

acesso  

Cancelamento ou bloqueio do cadastro ou acesso de usuário 
na rede, vídeo monitoramento, sistemas, e-mail, grupo de e-
mail e catracas.  > Detalhamento Técnico: Cancelamento ou 
bloqueio do cadastro ou acesso de usuário na rede, vídeo 
monitoramento, sistemas, e-mail, grupo de e-mail e catracas.  

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

CADASTROS E ACESSOS Liberar acesso  

Conceder permissão de acesso na rede, sistemas, 
compartilhamentos, grupos de e-mail e outros.  > 
Detalhamento Técnico: Conceder permissão de acesso na 
rede, sistemas, compartilhamentos, grupos de e-mail e outros.  

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

CADASTROS E ACESSOS Liberar acesso a pasta/diretório 
Liberar Permissão a pasta/diretório de rede > Detalhamento 
Técnico: Liberar Permissão a pasta/diretório de rede 

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

CADASTROS E ACESSOS Novo cadastro  

Solicitação de novo cadastro de usuário na rede, vídeo 
monitoramento, sistemas, e-mail ou grupo de e-mail.  > 
Detalhamento Técnico: Solicitação de novo cadastro de 
usuário na rede, vídeo monitoramento, sistemas, e-mail ou 
grupo de e-mail.  

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

CADASTROS E ACESSOS Senha Bloqueada  
Desbloquear senha de acesso à rede, sistemas ou e-mail > 
Detalhamento Técnico: Desbloquear senha de acesso à 
rede, sistemas ou e-mail  

Administrador 
da rede do CFA 

Incidente ALTA 
15 

min 
4 horas  

COMPUTADORES E DISPOSITIVO 
MÓVEL  

Solicitar novo 
computador/dispositivo 

Instalar e configurar programas, criar usuário e acessos 
para um novo computador. > Detalhamento Técnico: 
Instalar e configurar programas, criar usuário e acessos 
para um novo computador. 

Técnico de 
rede 

Requisição MUITO BAIXA 1 hora 
24 

horas  

COMPUTADORES E DISPOSITIVO 
MÓVEL  

Manutenção/formatação de 
computador 

Manutenção preventiva de equipamentos de informática 
ou dispositivos elétricos > Detalhamento Técnico: 
Manutenção preventiva de equipamentos de informática 
ou dispositivos elétricos  

Técnico de 
rede 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 

horas  

COMPUTADORES E DISPOSITIVO 
MÓVEL  

Montagem/Desmontagem de 
computador 

Instalação ou substituição de equipamentos de 
informática. > Detalhamento Técnico: Instalação ou 
substituição de equipamentos de informática. 

Técnico de 
rede 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 

horas  

COMPUTADORES E DISPOSITIVO 
MÓVEL  

Problemas em computador 

Manutenção corretiva de equipamentos de informática, 
catraca, relógio ponto, periféricos, dispositivos de 
armazenamento removível ou dispositivos elétricos após 
detecção de falha > Detalhamento Técnico: Manutenção 
corretiva de equipamentos de informática, catraca, 
relógio ponto, periféricos, dispositivos de armazenamento 
removível ou dispositivos elétricos após detecção de falha 

Técnico de 
rede 

Incidente ALTA 
15 

min 
4 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

COMPUTADORES E DISPOSITIVO 
MÓVEL  

Substituir computador 

Instalação ou substituição de equipamentos de informática, 
catraca, relógio ponto, periféricos, dispositivos de 
armazenamento removível ou dispositivos elétricos > 
Detalhamento Técnico: Instalação ou substituição de 
equipamentos de informática, catraca, relógio ponto, 
periféricos, dispositivos de armazenamento removível ou 
dispositivos elétricos 

Técnico de rede Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

COMPUTADORES E DISPOSITIVO 
MÓVEL  

 Avaliação do bem de devolução 

Bens de TI que foram disponibilizados para apoio há 
atividades, tablets, celulares ou microcomputadores > 
Detalhamento Técnico: Bens de TI que foram 
disponibilizados para apoio há atividades, tablets, celulares 
ou microcomputadores 

Técnico de rede Requisição ALTA 
15 

min 
4 horas  

COMPUTADORES E DISPOSITIVO 
MÓVEL  

Teste de computadores: 
Formatação, limpeza, falhas. 

Realização de testes em equipamentos de informática, 
dispositivos elétricos, periféricos ou em dispositivos de 
armazenamento removível > Detalhamento Técnico: 
Realização de testes em equipamentos de informática, 
dispositivos elétricos, periféricos ou em dispositivos de 
armazenamento removível  

Técnico de rede Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Recuperar dados pessoais, 
restritos ou confidenciais 

Realizar o esclarecimento de dúvidas dos usuários > 
Detalhamento Técnico: Realizar o esclarecimento de 
dúvidas dos usuários 

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Tratar Incidente (situação de 
violação, ataque, malware ...) 

  
Administrador 
da rede do CFA 

Incidente MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 

E-MAIL 
Criar, alterar e excluir conta de 

e-mail  
Criar, alterar e excluir conta de correio eletrônico (e-mail) > 
Detalhamento Técnico: Solicitação  

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

E-MAIL 
Criar, alterar e excluir grupo de 

e-mail 

Criar, alterar e excluir grupo de correio eletrônico (e-mail) > 
Detalhamento Técnico: Área; recurso (conta/grupo); tipo de 
operação (criar, excluir, bloquear, reativar - para conta) ou 
(criar, excluir, inserir conta, remover conta - para grupo); 
transferir para administração antes de excluir (sim ou não); se 
criação de conta, informar conta pessoal do usuário para 
recebimento de instruções de acesso e solicitar confirmação 
do usuário de êxito de acesso 

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

E-MAIL Auditar conta 

Relatório técnico, dirigido de forma restrita ao Presidente para 
auditar contas. > Detalhamento Técnico: Doc. SEI assinado 
pelo Presidente contendo área, usuário afetado, justificativa, 
objeto da auditoria 

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

E-MAIL Acessar conta de outro usuário 
Acesso a conta para recuperação ou backup de documentos. > 
Detalhamento Técnico:  

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

E-MAIL Problemas com e-mail 

Problemas diversos com e-mail, como envio e recebimento, 
falha de comunicação com servidor de e-mail. > Detalhamento 
Técnico: agendamento para análise da mensagem; análise 
remota (ferramenta de acesso); registro de relatório do caso, 
sem exposição do conteúdo da mensagem; verificação do 
atendimento do conteúdo às políticas de segurança da 
informação do CFA; notificação e submissão da demanda para 
a CESI, se houver indicação do técnico de rejeição do 
desbloqueio; registro da liberação, se for o caso; 
homologação; conclusão 

Administrador 
da rede do CFA 

Incidente ALTA 
15 

min 
4 horas  

E-MAIL Suporte ao e-mail 
Suporte, alteração na ferramenta de e-mail. > Detalhamento 
Técnico: Suporte, alteração na ferramenta de e-mail. 

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

IMPRESSORAS Instalar e configurar impressora  
Realizar atividades de instalação e configuração de impressora 
> Detalhamento Técnico: Realizar atividades de instalação e 
configuração de impressora 

Técnico de rede Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

IMPRESSORAS Mudança de local impressora 
Realizar a mudança de local de impressora > Detalhamento 
Técnico: Realizar a mudança de local de impressora 

Técnico de rede Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

IMPRESSORAS Problemas com impressora 
Solucionar problema ou erro de impressora > Detalhamento 
Técnico: Solucionar problema ou erro de impressora  

Técnico de rede Incidente MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

INTERNET Bloquear acesso a site  
Bloqueio de site de acordo com a política da empresa > 
Detalhamento Técnico: Bloqueio de site de acordo com a 
política da empresa  

Técnico de rede Requisição MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 

INTERNET Falha de acesso a site  
Bloqueio de acesso ao site antes liberado > Detalhamento 
Técnico: Bloqueio de acesso ao site antes liberado 

Técnico de rede Incidente MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 

INTERNET Liberar acesso a site  

Liberação de site de acordo com a política da empresa e 
homologados pela TI > Detalhamento Técnico: Liberação de 
site de acordo com a política da empresa e homologados pela 
TI 

Técnico de rede Requisição MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

PERIFÉRICOS 
Instalação ou substituição de 

cabos  

Realizar a instalação e configuração de cabos HDMI e outros > 
Detalhamento Técnico: Fazer verificação e testes de 
funcionamento antes de efetuar a troca  

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

PERIFÉRICOS 
Instalação ou substituição de 

Mouse 

Realizar a instalação e configuração de mouse > Detalhamento 
Técnico: Fazer verificação e testes de funcionamento antes de 
efetuar a troca  

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

PERIFÉRICOS 
Instalação ou substituição de 

Projetor Multimidia 

Realizar a instalação e configuração de projetor > 
Detalhamento Técnico: Fazer verificação e testes de 
funcionamento antes de efetuar a troca  

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

PERIFÉRICOS 
Instalação ou substituição de 

Teclado 

Realizar a instalação e configuração de teclado > 
Detalhamento Técnico: Fazer verificação e testes de 
funcionamento antes de efetuar a troca  

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

PERIFÉRICOS 
Instalação ou substituição de 

Webcam 

Realizar a instalação e configuração de webcam > 
Detalhamento Técnico: Fazer verificação e testes de 
funcionamento antes de efetuar a troca  

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

PERIFÉRICOS 
Instalação ou substituição 

equipamentos de som 

Realizar a instalação e configuração de equipamentos de som 
> Detalhamento Técnico: Fazer verificação e testes de 
funcionamento antes de efetuar a troca  

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

PERIFÉRICOS 
Instalar ou substituir 

Nobreak/Estabilizador 

Realizar a instalação ou substituição de nobreak/estabilizador 
> Detalhamento Técnico: Fazer verificação e testes de 
funcionamento antes de efetuar a troca  

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

PERIFÉRICOS Manutenção Preventiva Nobreak 
Realizar a manutenção preventiva de nobreak > Detalhamento 
Técnico: Fazer verificação e testes de funcionamento antes de 
efetuar a troca  

Técnico de rede Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

PERIFÉRICOS 
Mudança de local 

Nobreak/estabilizador 

Realizar a mudança de local de nobreak/estabilizador > 
Detalhamento Técnico: Fazer verificação e testes de 
funcionamento antes de efetuar a troca  

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

PERIFÉRICOS 
Problemas com 

Nobreak/estabilizador 

Solucionar problemas ou erros de nobreak/estabilizador > 
Detalhamento Técnico: Fazer verificação e testes de 
funcionamento antes de efetuar a troca  

Técnico de rede Incidente MÉDIA 
30 

min 
8 horas 

PERIFÉRICOS Problemas com periféricos  
Problemas com periféricos em geral > Detalhamento Técnico: 
Fazer verificação e testes de funcionamento antes de efetuar a 
troca  

Técnico de rede Incidente MÉDIA 
30 

min 
8 horas 
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

PERIFÉRICOS 
Problemas com relógio ponto 

(Ethernet) 

Solucionar problemas ou erros de relógio ponto decorrentes 
de Ethernet > Detalhamento Técnico: Apenas problemas 
relacionados a disponibilidade de serviços Ethernet 

Técnico de rede Incidente ALTA 
15 

min 
4 horas  

 REDE Pasta de Rede: Auditoria.  
Nome da pasta, objetivo e justificativa > Detalhamento 
Técnico: Nome da pasta, objetivo e justificativa 

Técnico de rede Requisição ALTA 
15 

min 
4 horas  

 REDE 
Pasta de Rede: Permissões de 

Usuários ou Grupos, Consultas, 
solicitar cópia. 

Realizar alterações nas pastas, solicitar permissões, cópias, 
consultas e auditar.  > Detalhamento Técnico: Realizar 
alterações nas pastas, solicitar permissões, cópias, consultas e 
auditar.  

Técnico de rede Requisição MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 

REDE Ativar Ponto de Rede  

Ativação de pontos para acesso à rede corporativa  > 
Detalhamento Técnico: Análise de capacidade de ponto no 
switch, caso não haja indicação de desativação de ponto; se 
inviável, comunicação; conclusão; se viável, ligação de cabo de 
rede do ponto ao equipamento, ligação de cabo no switch e na 
porta do patch painel, correspondente ao ponto; anotação no 
caderno de pontos disponíveis do switch; desligamento de 
cabo de rede no equipamento e nas portas do switch, e do 
path painel, anotação no caderno de pontos, se houver 
período de ativação 

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

REDE Problemas com conexão de rede 
Falha de acesso ao compartilhamento de rede ou conexões de 
rede e internet > Detalhamento Técnico: Análise técnica para 
problemas ou falhas de conexão de rede 

Técnico de rede Incidente ALTA 
15 

min 
4 horas  

EVENTO INTERNO  
Rede Wi-fi, testar, liberar e 

monitorar link de transmissão 

Acompanhar e dar suporte aos eventos internos > 
Detalhamento Técnico: Análise técnica para suportar eventos 
solicitados 

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

SISTEMAS BANCÁRIOS Instalar Sistemas Bancários 
Instalar sistema bancários homologados pela TI > 
Detalhamento Técnico: Sistemas bancários autorizados pelo 
gestor de TI 

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

CERTIFICADO DIGITAL 
Instalação e Renovação 

Certificado Digital  
Instalar e renovar certificados digitais em Sites > 
Detalhamento Técnico: Gerir Certificado digital  

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

SISTEMAS GOVERNAMENTAIS 
Instalação de software 

governamentais 

Instalar e renovar certificados digitais de Sistemas 
Governamentais > Detalhamento Técnico: Instalações e 
renovação de certificado de sites ou softwares públicos 
governamentais 

Técnico de rede Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

APLICAÇÕES/SITES Site modelo: Implantar 
Implantação de novo site modelo > Detalhamento Técnico: 
Necessário estabelecimento de convênio com a CCM 

Administrador 
de aplicação 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

APLICAÇÕES/SITES Site modelo: Atualizar 
Atualização do Wordpress, temas e plugins > Detalhamento 
Técnico: Comprovação de Backup do site 

Administrador 
de aplicação 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

APLICAÇÕES/SITES Site modelo: Prestar Consultoria 
Consultoria para publicação de conteúdo, atualização e novas 
funcionalidades > Detalhamento Técnico: Consultoria para 
publicação de conteúdo, atualização e novas funcionalidades 

Administrador 
de aplicação 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

APLICAÇÕES/SITES 
Site modelo: Restaurar Versão 

anterior 
Solicitação de restauração de backup > Detalhamento Técnico: 
Disponibilidade de Backup 

Administrador 
de aplicação 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

APLICAÇÕES/SITES Site CFA: Atualizar 
Atualização do Wordpress, temas e plugins > Detalhamento 
Técnico: Atualização do Wordpress, temas e plugins  

Administrador 
de aplicação 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

APLICAÇÕES/SITES Sites externos: Gerir 
Solicitação para publicação de conteúdo, atualização e novas 
funcionalidades > Detalhamento Técnico: Solicitação para 
publicação de conteúdo, atualização e novas funcionalidades 

Administrador 
de aplicação 

Requisição MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 

APLICAÇÕES/SITES Reestabelecer disponibilidade 
Solicitação para reestabelecer e disponibilizar sites/sistemas > 
Detalhamento Técnico: Verificação técnica 

Administrador 
de aplicação 

Incidente MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 

APLICAÇÕES/SITES Desativar e Encerrar site/sistema 
Solicitação para desativar e encerrar sites/sistemas > 
Detalhamento Técnico: Solicitação formal do coordenador ou 
diretor  

Administrador 
de aplicação 

Incidente MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 

APLICAÇÕES/SITES Criar ambiente Wordpress 
Criação e disponibilidade de novo site em Wordpress > 
Detalhamento Técnico: Realização de viabilidade do projeto e 
solicitação do coordenador ou diretor 

Administrador 
de aplicação 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

APLICAÇÕES/SITES 
Agendar 

Treinamento/orientação 

Treinamentos para manutenção e utilização de sites > 
Detalhamento Técnico: Treinamentos para manutenção e 
utilização de sites 

Administrador 
de aplicação 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

APLICAÇÕES/SITES 
Cancelar 

Orientação/Treinamento 
Cancelamento de treinamento agendado > Detalhamento 
Técnico: Cancelamento de treinamento agendado 

Administrador 
de aplicação 

Requisição MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 

APLICAÇÕES/SITES Atualizar sistema de terceiro 
Atualização de sistemas de terceiros > Detalhamento 
Técnico: Conhecimento do sistema, e verificar credenciais 
de acesso. 

Administrador 
de aplicação 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

APLICAÇÕES/SITES 
Desenvolver ou incrementar 

sistema 

Desenvolver, adicionar novas funcionalidades > 
Detalhamento Técnico: Solicitação de coordenador ou 
diretor 

Administrador 
de aplicação 

Requisição MUITO BAIXA 1 hora 24 horas  

APLICAÇÕES/SITES Migração de sistemas 
Migração para outro ambiente interno e/ou externo. > 
Detalhamento Técnico: Solicitação de coordenador ou 
diretor, ver viabilidade e suporte do ambiente 

Administrador 
de aplicação 

Requisição MUITO BAIXA 1 hora 24 horas  

APLICAÇÕES/SITES Suporte ao GLPI 

Suporte, dúvidas, novas instalações e erros relacionados a 
ferramenta GLPI > Detalhamento Técnico: Suporte, 
dúvidas, novas instalações e erros relacionados a 
ferramenta GLPI 

Administrador 
de aplicação 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

APLICAÇÕES/SITES Homologar novo software 
Realizar a homologação de novas versões de softwares ou 
aplicativos > Detalhamento Técnico: Realizar a 
homologação de novas versões de softwares ou aplicativos 

Administrador 
de aplicação 

Requisição MUITO BAIXA 1 hora 24 horas  

BACKUPS Rotina de Backups 

Realizar validação de backup, realizar backup, inserir nova 
VM na rotina, verificar repositório de armazenamento, 
excluir backups antigos. > Detalhamento Técnico: Realizar 
validação de backup, realizar backup, inserir nova VM na 
rotina, verificar repositório de armazenamento, excluir 
backups antigos. 

Administrador 
da rede do CFA 

Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

CFTV Manter acesso web remoto  

Requerer ação (desativar ou liberar); justificar. > 
Detalhamento Técnico: Registro da atividade; ativação ou 
desativação de regras no firewall; ativação ou desativação da 
entrada nos DNS; registro da atividade; homologação; 
conclusão 

Técnico de rede Requisição MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 

BENS DE TIC Análise de aquisições de Objetos 

Realização de consultoria em Software, Hardware e serviços 
de TI, conforme as necessidades do solicitante > 
Detalhamento Técnico: Processo SEI da aquisição contendo a 
solicitação do requerente 

Fiscal técnico 
da aquisição 
(empregado da 
CIN, 
previamente 
definido no ETP 
da aquisição) 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

BENS DE TIC Conferir Instalação Física 

Conferência de bens de TI dos usuários > Detalhamento 
Técnico: Agendamento da operação; conferência, com 
presença do usuário; orientações básicas para independência 
futura do usuário; homologação; registro da atividade; 
conclusão 

Técnico de rede Requisição MUITO ALTA 
15 

min 
2 horas 

BENS DE TIC 
Especificação de aquisição de 

Objetos  

Enviar processo SEI de aquisição, contendo a solicitação do 
requerente. > Detalhamento Técnico: ETP preenchido com 
informações do fiscal técnico 

Fiscal técnico 
da aquisição 
(empregado da 
CIN, 
previamente 
definido no ETP 
da aquisição) 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

SERVIÇOS DE TI  
Acompanhar execução de 

contrato 

Enviar documento SEI contendo solicitação da atividade > 
Detalhamento Técnico: Doc. SEI contendo registro do fiscal 
técnico 

Fiscal técnico Requisição BAIXA 
30 

min 
16 horas  

SERVIÇOS DE TI  
Avaliar problema e restabelecer 

operação 

Outros problemas de serviços não especificados, descrição 
sucinta do problema.  > Detalhamento Técnico: Usuário do 
bem; área; tipo de bem (micro, notebook, monitor, 
impressora, tablet); descrição sucinta (lento, travando, não 
imprime, impressão borrada, papel se engasga, não acende, 
não inicia, programa não funciona, mouse não funciona, fone 
não funciona, sem áudio, teclado não funciona, não acessa 
rede; outros); descrição de outros 

Técnico de rede Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SERVIÇOS DE TI  Elaborar minuta de termo de uso 

Enviar objeto detalhado e solicitação do responsável > 
Detalhamento Técnico: Análise da demanda; elaboração da 
minuta; disponibilidade em bloco interno; comunicação ao 
interessado; homologação; conclusão 

Coordenador 
de informática 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  
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CATEGORIA PAI 
(SELECIONADO PELO USUÁRIO) 

CATEGORIA FIM 
(CATEGORIA DEFINIDA NA 

TRIAGEM) 
DETALHAMENTO G ATEND TIPO PRIORIDADE SLA-R SLA-S 

SERVIÇOS DE TI  
Planejar contratação e 
homologar execução 

Enviar documento SEI contendo solicitação de indicação de 
fiscal técnico > Detalhamento Técnico: Indicação do fiscal 
técnico 

Coordenador 
de informática 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SERVIÇOS DE TI  Analisar Soluções para o negócio 
Emissão de parecer técnico para computadores, impressoras, 
equipamentos de informática ou softwares > Detalhamento 
Técnico: Apresentação de propostas de soluções disponíveis 

Coordenador 
de informática 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

SERVIÇOS DE TI  Apoio e Assessoramento de TIC 

Especificação Técnica para aquisição de computador, 
impressora, equipamentos de informática ou softwares.  > 
Detalhamento Técnico: Apresentação da disponibilidade de 
tempo para assessoria 

Coordenador 
de informática 

Requisição 
MUITO 
BAIXA 

1 hora 24 horas  

 


