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1 -  OBJETIVOS: 

1.1 - Este documento estabelece regras de como a Prodest deverá atender a solicitações externas de fornecimento de 
informações pertencentes a entes públicos e custodiados ou tratados pela Prodest, quando solicitados por terceiros ou 
mesmo por seus próprios proprietários. Este processo visa assegurar a confidencialidade dessas informações, evitando que 
fiquem vulneráveis a acessos, divulgação, uso ou adulteração não autorizados ou ilegais, a fim de proteger ativos de 
informação, seus proprietários e demais partes interessadas envolvidas (prestadores de serviços, cidadãos e Governo do 
Estado do Espírito Santo).  

1.2 - Demandas de outras naturezas (como pedidos de alterações ou exclusões de dados) constituem “solicitação de serviço” e 
devem ser efetuadas conforme suas regras de atendimento específicas. 

 

2 -  INSTRUÇÕES AOS SOLICITANTES: 

Instruções gerais 

2.1 - As solicitações, se efetuadas conforme descrito neste documento, serão atendidas em até 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento do pedido pela Prodest – à exceção dos casos em que for necessário um prazo maior. 

2.2 - Somente os gestores máximos dos órgãos proprietários das informações (ou seus substitutos em exercício) poderão solicitá-
los e recebê-los. 

2.2.1 - Opcionalmente, um gestor poderá, a cada demanda, autorizar e indicar outra pessoa para somente receber as 
informações solicitadas nessas demandas. Neste caso, o gestor deverá informar o nome e os telefones de contato 
dessa pessoa em suas solicitações. 

Nomeação de representantes autorizados a solicitar informações  

2.3 - Alternativamente ao descrito no item 2.3, o gestor do órgão poderá eleger um mesmo representante (ou mais de um) para 
solicitar e receber informações pertencentes ao órgão em todas as demandas futuras (ao invés de sempre ter que indicar 
alguém a cada demanda). Neste caso, a partir dessa nomeação, as próximas solicitações poderão ser enviadas/assinadas 
apenas pelos representantes previamente nomeados e autorizados pelo gestor do órgão. 

2.3.1 - O gestor deverá indicar seus representantes via ofício, utilizando o modelo disponível na última página. 

2.3.2 - As designações devem ser nominais. Não serão aceitas designações a cargos (tais como “Gerente de TI”). 

2.3.3 - A nomeação de representante será válida apenas durante o ano-calendário corrente no qual a mesma foi efetuada. 
Alternativamente, o gestor do órgão poderá estabelecer um período específico de validade, desde que inferior ao 
término do ano-calendário no qual a nomeação foi efetuada. 

2.3.4 - Os órgãos deverão comunicar renovações, alterações e revogações das designações efetuadas (inclusive devido a 
desligamento/exoneração de gestores ou designados) através do envio de novo ofício à Prodest. 

2.3.5 - Se desejar, o gestor poderá limitar o escopo dos tipos de informações a serem solicitados por seus representantes, 
de acordo com seu critério, bastando especificá-lo claramente em seu ofício de designação. 

2.3.6 - A designação não autoriza os representantes a solicitarem demandas de outras naturezas (tais como pedidos de 
alterações ou exclusões de informações, ou outros serviços não relacionados à solicitação de informações). 

2.4 - Os representantes designados/nomeados pelos gestores dos órgãos: 

2.4.1 - Serão as únicas pessoas autorizadas a demandar fornecimento de informações em nome do gestor do órgão perante 
a Prodest, em todas as fases do atendimento (além, obviamente, do próprio gestor). 

2.4.2 - Estarão autorizados somente a solicitar e receber informações pertencentes aos órgãos que os designaram. 
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2.4.3 - Não poderão substabelecer suas designações, ou seja, não poderão nomear outros representantes. Porém poderão, 
opcionalmente, indicar terceiros apenas para receber informações que tenham solicitado. 

2.4.4 - Não poderão alterar quaisquer dados ou condições dos atos de designação que os nomearam. 

 
Como efetuar as solicitações de informações 

2.5 - O solicitante (gestor máximo do órgão, ou um representante previamente designado pelo mesmo) 
deverá preencher o formulário “Solicitação de informações”*, disponível no website da Prodest 
(www.prodest.es.gov.br), através do ícone exibido à direita.  

             *Detalhes sobre as informações solicitadas no formulário se encontram no Anexo I deste documento. 

2.6 - Todas as informações relacionadas à solicitação devem constar no formulário “Solicitação de informações”, não devendo ser 
requeridas ou fornecidas através de outros meios (a não ser quando requeridas pela Prodest). 

2.7 - As informações solicitadas serão disponibilizadas somente para o gestor ou para o representante do órgão proprietário ou 
gestor dos mesmos e/ou para os terceiros que os mesmos indicarem em sua solicitação. 

2.8 - Se necessário, uma única solicitação pode requerer o fornecimento contínuo de determinadas informações específicas, 
geradas e disponibilizadas/entregues ao solicitante durante prazos pré-estabelecidos ou com determinada frequência 
(exemplos: durante três meses; relatórios semanais ou mensais). Nesse caso, isso deverá estar descrito na solicitação, com 
todas as informações necessárias para o devido atendimento.  

2.8.1 - Caso haja dúvidas em como formular esse tipo de pedido, antes de efetuar o pedido o solicitante deverá obter 
orientações junto à área da Prodest responsável pelo fornecimento das informações que serão solicitadas. 

2.8.2 - Os órgãos devem requerer à Prodest o cancelamento desses fornecimentos, quando não mais necessários. 

2.9 - Demandas sigilosas deverão ser encaminhadas excepcionalmente via ofício ao(à) Diretor(a) Presidente da Prodest, para que 
sejam tratadas internamente com a devida confidencialidade. O solicitante deverá informar no ofício todas as informações 
pedidas no formulário “Solicitação de Informações”. 

2.10 - Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações, o solicitante deve entrar em contato com o Setor de Atendimento 
da Prodest, através do telefone 27-3636-7200 (de segunda a sexta, das 08h:30m as 18h).  

http://www.prodest.es.gov.br/solicitacao-de-informacoes
http://www.prodest.es.gov.br/solicitacao-de-informacoes
http://www.prodest.es.gov.br/solicitacao-de-informacoes
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3 -  INSTRUÇÕES ÀS ÁREAS DA PRODEST: 

Instruções gerais 

3.1 - Quando não for possível atender a demanda (por exemplo, devido à indisponibilidade ou inexistência das informações 
solicitadas, ou impossibilidade de obtê-las), o setor para o qual a SA foi encaminhada deverá informar ao solicitante os 
motivos da impossibilidade do atendimento (registrando-os na respectiva SA, antes de encerrá-la). 

3.2 - Todas as mensagens da Prodest ao solicitante ao longo do atendimento deverão ser enviadas via Service Desk, através de 
“notificação manual” (exceto quando não aplicável ou especificado diferentemente). Quaisquer eventuais e-mails trocados 
entre Prodest, solicitantes e eventuais terceiros deverão ser anexados nas SAs.  

3.3 - Deverão ser registradas nas SAs as datas em que ocorreram os fornecimentos das informações solicitadas. 

3.4 - Se o conteúdo a ser disponibilizado ao solicitante contiver informações confidenciais pertencentes à Prodest ou a terceiros 
(especialmente dados pessoais), a área responsável por seu fornecimento deverá descaracterizar ou remover integralmente 
essas informações do conteúdo a ser disponibilizado, independentemente de pedido – exceto quando a manutenção desses 
dados, no todo ou em parte, for absolutamente necessária aos objetivos da demanda. 

3.4.1 - Esses recursos também podem, opcionalmente, ser requeridos pelo solicitante (conforme Anexo I - 2.1). 

Como disponibilizar as informações solicitadas  

3.5 - Via download 

3.5.1 - A opção de recebimento das informações solicitadas por download é a opção mais recomendada e deve sempre ser 
estimulada, quando possível e aplicável. O espaço máximo de armazenamento é de 2 GB. 

3.5.2 - Os arquivos deverão ser disponibilizados aos solicitantes através do “Drive.ES” (www.drive.es.gov.br), serviço 
público de repositório de arquivos da Prodest, por meio de um “link público”.  

1) Entre no Drive.ES, utilizando o mesmo nome de usuário e senha do seu correio eletrônico (não é necessário 
incluir “@prodest.es.gov.br” ao nome de usuário).  

2) Após efetuar o upload do arquivo para o site, clique com o botão direito do mouse sobre ele e escolha a opção 
“Compartilhar”. Surgirá a tela de compartilhamento de arquivo.  

3) Marque a opção “Criar link público” e um link público para o arquivo será gerado automaticamente. 
Adicionalmente, escolha as seguintes opções mínimas na aba “Link público (ativo)”: 

 Permissões: marque “Baixar” 
 Opções de segurança: defina uma senha de acesso “forte”, com pelo menos 8 caracteres 
 Data de expiração: sugere-se até 3 dias úteis, a contar da data de envio do link para o solicitante 

 
4) Teste o link gerado e somente então envie-o para o solicitante, junto da senha criada, via e-mail ou notificação 

do Service Desk. Visto que o link é público, essas informações deverão ser enviadas somente para o endereço 
de e-mail informado no formulário de solicitação de informações. 

3.5.3 - Se as informações solicitadas forem compostas por mais de um arquivo, esses deverão ser compactados em um 
único arquivo (ZIP ou RAR), visando a criação de apenas um link público por atendimento. 

3.5.4 - Na página inicial do Drive.ES há um link para um tutorial que mostra, passo a passo, como enviar arquivos para o 
Drive.ES e compartilhá-los publicamente. Para suporte adicional, consultem a GESUP/SGINT. 

3.5.5 - Caso não seja possível disponibilizar as informações solicitadas via download, a área responsável por sua 
disponibilização deverá informar este fato ao solicitante, oferecendo-lhe uma das alternativas abaixo. 

3.6 - Via e-mail ou mídia removível: Vide anexo I. 

http://www.drive.es.gov.br/
http://www.prodest.es.gov.br/solicitacao-de-informacoes
https://drive.es.gov.br/Tutorial.html
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ATENDIMENTO A TERCEIROS E EXCEÇÕES (INCLUINDO ORDENS JUDICIAIS E POLICIAIS) 

3.7 - Não serão atendidas solicitações de informações efetuadas por terceiros, ou seja, por pessoas, órgãos ou empresas que não 
sejam os proprietários ou responsáveis pela gestão ou administração das informações solicitadas. 

3.7.1 - Informações de sistemas corporativos do Governo (SIARHES, SEP, SIGA) somente serão geradas e fornecidas 
mediante intermediação ou autorização expressa do órgão gestor do sistema – à exceção de quando as informações 
a serem fornecidas pertencerem ao próprio órgão solicitante e já estiverem publicadas ou disponibilizadas para o 
mesmo através de quaisquer meios, ainda que de forma limitada. 

3.8 - As únicas exceções ao estabelecido no item acima se darão nos casos de ordens judiciais ou investigativas. 

3.8.1 - Solicitações desta natureza devem ser atendidas imediatamente, não havendo necessidade de se requerer 
autorização prévia do proprietário ou responsável pela gestão ou administração das informações solicitadas. 

3.8.2 - Somente serão atendidas solicitações efetuadas por: 

a) Autoridades do poder judiciário (juízes, desembargadores ou promotores), via mandado judicial 
b) Autoridades que exerçam função de “polícia judiciária” (delegados das polícias Civil e Federal) 
c) Órgãos de auditoria e controle (por exemplo, tribunais de contas), mediante solicitação formal 

3.8.3 - O processo de atendimento deste tipo de demanda se dará da seguinte forma:  

1) A Diretoria encaminhará esse tipo de solicitação à ASJUR (Assessoria Jurídica), para análise de legitimidade e 
legalidade. Não é necessária abertura de processo. 

2) Confirmadas a legalidade e legitimidade por parte da ASJUR, a Diretoria solicitará abertura de SA e a área que 
fornecerá as informações solicitadas providenciará a entrega das mesmas diretamente ao solicitante. Do 
contrário (ou seja, caso a ASJUR não recomende o atendimento), ou caso o mesmo não seja possível por outras 
razões, a Diretoria comunicará ao solicitante, informando-lhe as razões. 

3) Encerrado o atendimento ao solicitante, a Diretoria informará o fato ao proprietário ou gestor das informações 
solicitadas, se julgar necessário. 

3.8.4 - Aplicam-se a este tipo de demanda, ainda, os itens 3.1, 3.3, 3.10 e ANEXO I deste documento. 

 

DEMANDAS RECEBIDAS VIA OFÍCIO OU SIMILARES 

3.9 - Designações de representantes ou solicitações de fornecimento de informações, quando recebidas via ofício, deverão ser 
tratadas da seguinte forma:  

1) Serão acolhidas pela Secretária Executiva da Prodest, que enviará e-mail ao Helpdesk, solicitando abertura de SA em seu 
nome, anexando cópia digitalizada do ofício recebido. 

2) A área executora efetuará o atendimento da SA e, ao final, a encerrará. 

3) Encerrado o atendimento, a Secretária Executiva deverá arquivar o ofício, anotando no mesmo o nº da SA através da 
qual a demanda foi atendida. 

3.9.1 - Caso a demanda seja sigilosa: 

 A Secretária Executiva não deverá anexar cópia digitalizada do ofício ao e-mail que enviará ao Helpdesk, mas 
somente se referenciar ao seu nº na SA, indicando a área para a qual a demanda deverá ser direcionada.                   
As informações confidenciais envolvidas nas demandas sigilosas não deverão constar nas SAs.  

 Ao receber o e-mail de confirmação da abertura da SA, a Secretária Executiva deverá encaminhá-lo para a área que 
irá fornecer as informações solicitadas (com cópia para seu respectivo gerente), anexando cópia digitalizada do 
ofício e alertando sobre a confidencialidade no tratamento da demanda. 



 

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Fornecimento de Informações a Terceiros 

Código:  PSI-ANEXO-005 

Classificação: Público 

Homologação: Diretoria Técnica / Área de Segurança da Informação Última revisão: 20/11/2018 
 
 

Página 5 de 8 

 

ATRIBUIÇÕES DO SETOR DE ATENDIMENTO (HELPDESK) DA PRODEST 

3.10 - O Helpdesk (setor de atendimento ao cliente da Prodest) será responsável por: 

a) Verificar se as designações e solicitações de informações possuem todas as informações necessárias. 

Antes de encaminhar as SAs recebidas para as áreas que irão fornecer as informações solicitadas, o Helpdesk deverá 
verificar se os ofícios de designação de representantes ou as SAs possuem todas as informações mínimas necessárias ao 
atendimento e se essas foram fornecidas corretamente e sem divergências. Caso contrário, deverá entrar em contato 
com o solicitante das informações pelo meio mais adequado e pedir que sejam efetuadas as adequações necessárias, 
antes de efetuarem cadastramentos ou encaminharem SAs. 

 Designações de representantes ou solicitações de informações (via website ou ofício) contendo informações 
erradas, incompletas ou divergentes, ou faltando dados, deverão ser reenviadas pelo solicitante. 
 

 Quando houver necessidade de um ofício de solicitação de informações ser substituído, o Helpdesk deverá 
aproveitar o contato com o solicitante e estimulá-lo a efetuar sua solicitação via website, informando-lhe o link 
do formulário de solicitação de informações. 

 
b) Cadastrar os representantes designados pelos órgãos. 

Os representantes deverão ser cadastrados no Service Desk como “demandantes de serviço”. No campo “Observações 
do contato” de seus cadastros deverá ser informado:  

 Que eles são os representantes autorizados por seus órgãos a solicitar e receber suas informações 
 O número e a data de emissão do ofício de designação 
 A vigência da designação (datas de início e encerramento) 
 Outras informações necessárias porventura constantes nos ofícios 

 
c) Encaminhar SA para a área que efetuará a disponibilização das informações solicitadas. 

Caso o solicitante envie ofício, esses deverão ser anexados na SA a ser aberta, desta vez pelo Helpdesk. 

3.11 - Demandas de outras naturezas constituem “solicitação de serviço” e não se aplicam a este procedimento. 

http://www.prodest.es.gov.br/solicitacao-de-informacoes
http://www.prodest.es.gov.br/solicitacao-de-informacoes
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ANEXO I 
Informações aos solicitantes 

 

1. INFORMAÇÕES SOBRE OS MEIOS DE FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS 

1.1 - Download 

1.1.1 - Se o solicitante optar por efetuar o download das informações solicitadas (opção mais recomendada), uma 
mensagem será enviada ao endereço de e-mail informado no formulário de solicitação de informações, informando 
um link para baixar o arquivo. Esta mensagem será enviada assim que a área da Prodest responsável pela 
disponibilização das informações solicitadas já os tiver providenciado e disponibilizado na nuvem da Prodest – o que 
poderá levar minutos ou dias, dependendo da complexidade da demanda e outros aspectos. 

1.1.2 - Caso não seja possível disponibilizar as informações solicitadas via download, a Prodest comunicará ao solicitante e 
lhe oferecerá outras opções. 

1.2 - E-mail   

1.2.1 - As informações solicitadas serão enviadas somente para o e-mail do gestor ou representante do órgão e/ou para 
aquele(s) terceiro(s) que o mesmo indicar no formulário de solicitação de informações. 

1.2.2 - Este meio de fornecimento está sujeito às limitações de tamanhos de anexos das caixas postais envolvidas. 
Atualmente, o limite para anexação de arquivos é de aproximadamente 10 MB. 

1.2.3 - Quando não for tecnicamente possível o envio via e-mail, a área responsável pelo fornecimento das informações 
comunicará ao solicitante e lhe oferecerá outras opções de fornecimento. 

1.3 - Mídia removível (CDs ou DVDs) 

1.3.1 - As mídias contendo as informações solicitadas deverão ser retiradas na Prodest, e somente pelo próprio solicitante 
ou pelas pessoas por ele autorizadas a recebê-las (conforme indicadas na solicitação), mediante comprovação de 
identidade (documento de identidade válido, atual e com foto). 

1.3.2 - Quando as informações a serem copiadas vierem a ocupar um espaço de armazenamento maior do que o 
disponibilizado pelas mídias fornecidas pela Prodest, o solicitante deverá fornecer uma mídia ou dispositivo de 
armazenamento externo alternativo, com espaço de armazenamento livre necessário. Ou, alternativamente, pode 
optar por efetuar o download das informações (se tecnicamente possível).  

1.3.3 - É proibida a conexão direta de dispositivos ou mídias de terceiros às redes ou servidores da Prodest. 

1.3.4 - É vedada a entrega externa de mídias por pessoal da Prodest. 

 
 
 
 

 

http://www.prodest.es.gov.br/solicitacao-de-informacoes
http://www.prodest.es.gov.br/solicitacao-de-informacoes
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2. RECURSOS OPCIONAIS DE SIGILO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES  

2.1 - A Prodest deverá efetuar o atendimento de cada solicitação cumprindo os controles de segurança da informação 
minimamente necessários. Caberá ao solicitante estabelecer o nível de segurança máximo a ser alcançado, através da 
escolha dos seguintes recursos de segurança opcionais oferecidos pela Prodest: 

a) Remoção de dados 

Recurso que promove o apagamento de parte das informações que integrarão o conteúdo que será disponibilizado ao 
solicitante e que por este sejam classificados como sensíveis, confidenciais ou sigilosos. Deverão estar claramente 
descritos na solicitação quais dados deverão ser removidos.  

b) Descaracterização de dados 

Recurso que promove a descaracterização de parte das informações que integrarão o conteúdo que será 
disponibilizado ao solicitante e que por este sejam classificados como sensíveis, confidenciais ou sigilosos. Deverão 
estar claramente descritos na solicitação quais dados deverão ser descaracterizados.  

2.2 - Caso o conteúdo a ser disponibilizado ao solicitante também contenha dados e/ou informações considerados confidenciais 
ou sigilosos, pertencentes à Prodest ou a terceiros (envolvidos ou não na demanda) – especialmente dados pessoais –, a área 
responsável pelo fornecimento das informações solicitadas deverá descaracterizar ou subtrair integralmente esses dados 
sigilosos do conteúdo a ser disponibilizado, antes de fornecê-los ao solicitante, independentemente de pedido do mesmo – à 
exceção de quando a manutenção desses dados, no todo ou em parte, for absolutamente necessária para satisfazer os 
objetivos da demanda. 

2.3 - Quando a descaracterização ou remoção de dados pedida pelo solicitante não for viável ou tecnicamente possível de ser 
executada (parcial e/ou integralmente), a área da Prodest responsável pela disponibilização das informações solicitadas 
informará esse fato ao solicitante, antes de fornecê-los, para que este formalmente autorize ou não a disponibilização dos 
mesmos sem essas condições. 
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OFÍCIO/(nome do órgão/setor/etc.) nº 0000/(ano)                                                                                      (dia) de (mês) de (ano) 
 

 
OFÍCIO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE 

 
 
 
À(o)  
Diretor(a) Presidente da PRODEST 
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo  
 
 
 
Em atendimento ao disposto na Política de Segurança da Informação da Prodest, nomeio a pessoa abaixo indicada como 
representante autorizado a solicitar e receber informações geridas, administradas ou pertences ao nosso órgão e que sejam 
custodiados ou tratados pela Prodest. 
 

*Nome completo: 

                                                                                                                                                                                                                      

*Nº de identidade (documento oficial com foto): Nº da matrícula ou identidade funcional: 

                                                                                                                                                                                                                    

*Órgão público no qual trabalha: 

                                                                                                                                                                                                                      

*Cargo ou função: *Setor onde trabalha: 

                                                                                                                                                                                                                    

*Telefones (comercial e celular): *E-mail (o mesmo a ser utilizado nas demandas): 

                                                                                                                                                                                                                   

Período de validade da nomeação, se inferior ao término do ano-calendário corrente (opcional): 

 De ______/______/___________ à ______/______/___________   

Informações complementares: 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                      

* Campos obrigatórios 
 
Estou ciente que esta nomeação não autoriza os designados a solicitar serviços à Prodest, que a mesma será válida apenas durante 
o ano-calendário corrente (ou durante o período de validade especificado acima, caso informado) e que deverei comunicar as 
renovações, alterações e revogações desta designação, através do envio de novos ofícios à Prodest. 
 
 
 
(Nome completo do gestor máximo do órgão)                                                                          
(Cargo do gestor máximo do órgão)                                                                                             
 
E-mail:                                                                                                                            
Telefone(s):  
 


