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PRODERJ 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 
 

A Carta de Serviços ao Usuário é um instrumento de controle social que facilita a 

participação do cidadão e da cidadã nas ações e programas do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro. Nela você encontrará informações claras e acessíveis sobre os serviços 

prestados por cada órgão e entidade, tornando mais simples e amplo o acesso do 

cidadão e da cidadã aos serviços públicos. Bem informado, você poderá avaliar os 

compromissos assumidos pelo Governo em relação aos serviços que oferece. 

A publicação da Carta de Serviços também tem como escopo tornar possível a 

participação do cidadão e da cidadã na gestão pública e tomada de decisões, ao orientar 

as instituições para que adotem medidas que realmente venham a atender ao interesse 

público. 

Neste documento você irá conhecer os serviços prestados pelo Centro de Tecnologia de 

Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ) e saber como 

fazer a sua manifestação ou pedido de acesso à informação, compromissos de 

atendimento, outras informações sobre o PRODERJ e serviços realizados por esta 

autarquia. 

Portanto, neste documento você tomará conhecimento sobre: 

1- Informações sobre o PRODERJ – Quem somos; 

2- A estrutura organizacional do órgão; 
 

3- Serviços e canais de atendimento de Ouvidoria; e 

4- Serviços Administrativos e Técnicos. 
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1- Informações sobre o PRODERJ – Quem somos 

 

O PRODERJ - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio 

de Janeiro, autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, é o órgão central 

de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) do Governo do Estado, 

desempenhando o importante papel de propor diretrizes e orientações técnicas voltadas 

para o estabelecimento da política de TIC no âmbito da administração pública estadual. 

 

Criado como Fundação CPDERJ – Centro de Processamento de Dados do Estado do 

Rio de Janeiro – pelo Decreto-Lei nº 6.097, de 09 de julho de 1968, o PRODERJ foi 

transformado em autarquia em 16 de junho de 1981, pelo Decreto 4.188. Em 28 de 

dezembro de 2004, teve suas atribuições atualizadas e seu nome alterado pela Lei 4.480. 

 

Ao incorporar as novas funções de integrador e homologador de soluções, gerador de 

normas e padrões e disseminador de novas tecnologias para a TIC pública, o PRODERJ 

evoluiu, deixando de ser apenas um centro de processamento de dados e se tornando, de 

forma cada vez mais efetiva, o responsável pelos sistemas corporativos e pela gestão da 

Rede Governo, provendo serviços de Internet, soluções e atividades afins para o 

Governo do Estado. 

 

Na edição de 18 de setembro de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio 

de Janeiro o Decreto n° 47.278, que alterou a estrutura organizacional e a política de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no âmbito estadual. O Decreto, que 

consolida a atuação da autarquia como órgão central da tecnologia no Estado, busca 

aperfeiçoar e tornar o planejamento e a gestão da TIC mais eficiente, com vistas ao 

melhor atendimento à população fluminense e aos servidores e servidoras públicos. 

 

O foco principal em todas as ações realizadas pelo PRODERJ tem sido a modernização 

e digitalização do Estado, colocando a tecnologia a serviço da população e integrando 

os serviços dos diversos órgãos de maneira digital, segura e eficiente. 
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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO PRODERJ 
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Compromissos de atendimento assumidos pelo PRODERJ 
 

O PRODERJ estabeleceu as seguintes diretrizes para preservar um contínuo 

aperfeiçoamento da gestão de seus serviços visando um atendimento de qualidade ao 

cidadão e cidadã: 

- promover o uso eficaz e eficiente da TIC no âmbito Estadual visando facilitar o acesso 

dos serviços para a população Fluminense; 

- atender o cidadão e cidadã com respeito, urbanidade e cortesia; 
 

- prestar atendimento prioritário às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, às 

gestantes, às  lactantes, às pessoas com crianças de colo e às pessoas com obesidade; 

- fazer uso de instrumentos de avaliação de satisfação social e de captação de sugestões, 

com vistas ao aperfeiçoamento dos serviços; 

- orientar os agentes públicos sobre a correta gestão e aplicação dos recursos públicos 

estaduais; 

- trabalhar pela gestão pública transparente, de forma que permita à sociedade colaborar 

no controle das ações de seus governantes; 

- adotar medidas que aumentem os padrões de ética e de integridade dos agentes 

públicos no desempenho de suas funções; 

- produzir informações estratégicas que possibilitem acelerar a tomada de decisões por 

parte dos gestores públicos; 

- receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões, 

solicitações e pedidos de informação referentes a procedimentos e ações de agentes, 

órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual; 

- participar de fóruns de discussão sobre temas relacionados à Governança Digital; 

- zelar pela preservação da identidade e o sigilo da informação pessoal; 

 

- implementar e monitorar permanentemente os mecanismos e procedimentos 

relacionados à segurança das informações, com o intuito de preservar a integridade, a 

confidencialidade e a privacidade dos dados sob a sua guarda e responsabilidade. 
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Localização do PRODERJ 

 

A sede principal da autarquia fica localizada na Rua da Conceição, 69, 24º e 25º 

andares, Centro / Rio de Janeiro (RJ). Neste local, funcionam a Presidência, as Vice-

Presidências, as Diretorias e as Gerências do órgão. 

 

 

Endereços das demais unidades do PRODERJ: 

 

Unidade UERJ 

 

Rua São Francisco Xavier, 524 - 2º andar, sala 61 – Maracanã - Rio de Janeiro - RJ 

 

  

 

 Unidade CICC (Centro Integrado de Comando e Controle da PMERJ) 

 

Rua Carmo Neto, S/N - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ 
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2- Organograma 
 

 

 

 

 

 
 

Obs: disponível para download em: 

https://www.proderj.rj.gov.br/Uploads/Noticias/10046EstruturaPRODERJ.pdf 

https://www.proderj.rj.gov.br/Uploads/Noticias/10046EstruturaPRODERJ.pdf


7 

 

 

3- Serviços e canais de atendimento de Ouvidoria 

 

OUVIDORIA: 

E-mail: ouvidoria@proderj.rj.gov.br 

Telefone: (21) 2333-0193 

Endereço: Rua da Conceição, 69, 25º andar, Centro / Rio de Janeiro/RJ. 

 

FAÇA SUA MANIFESTAÇÃO 

(denúncias, reclamações, elogios, solicitações, simplifiques e sugestões) 
 

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

Prioridade de atendimento (Lei Federal n° 10.048/00 e 13.460/17): 

Atendimento prioritário às pessoas com deficiência, às pessoas idosas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com 

crianças de colo e às pessoas obesas. Dentre as pessoas idosas, é assegurada 

prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos. 

 

Requisitos de atendimento: Nome e e-mail, exceto para reclamações e 

denúncias, quando forem realizadas de forma anônima. Nestes casos o usuário 

não poderá acompanhar o andamento da manifestação, nem receber a resposta 

conclusiva. 

 

Formas e horário de atendimento: Atendimento presencial de segunda à sexta, 

das 10hs às 18hs. 
 

Prazo de resposta: 30 dias corridos, podendo ser prorrogado por igual período, 

de acordo com a complexidade do caso e mediante justificativa. 

 

Taxa / Custo: Não há. 

 

Área responsável: Ouvidoria do PRODERJ 

 

Embasamento Legal: Lei Federal n° 13.460/17 e Decreto Estadual n° 

46.622/19. 

 

Endereço: Rua da Conceição, 69, 25º andar, Centro / Rio de Janeiro, CEP: 

20051- 011. 

 

             Etapas: 

1. O usuário deve se dirigir ao endereço informado e, ao ser atendido, informar a 

manifestação que deseja registrar, da forma mais detalhada possível; 

mailto:ouvidoria@proderj.rj.gov.br
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2. Após o registro da manifestação, o usuário receberá um número de protocolo 

e um código de acesso que permitirá o acompanhamento da manifestação por 

intermédio da internet e atendimento telefônico, exceto nos casos de anonimato; 

3. Aguardar o prazo legal para o recebimento de resposta conclusiva, exceto nos 

casos de anonimato. 

 

ATENDIMENTO ELETRÔNICO PELO Fala.BR 
 

 

Apresente sua manifestação na OUVIDORIA do PRODERJ pelo Fala.BR, 

https://falabr.cgu.gov.br/publico/RJ/Manifestacao/RegistrarManifestacao 
 
 

Os tipos de manifestações abrangidas pela Ouvidoria são: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://falabr.cgu.gov.br/publico/RJ/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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DENÚNCIA: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da 

atuação de órgão de controle interno ou externo; 

 

ELOGIO: demonstração de reconhecimento ou satisfação sobre o serviço 

oferecido ou atendimento recebido; 

 

RECLAMAÇÃO: demonstração de insatisfação relativa a serviço público; 

 

SIMPLIFIQUE: encaminhamento de proposta de solução para simplificação da 

prestação de determinado serviço público (precário, obsoleto, burocrático ou 

ineficiente). Exemplo: usuária reclama de excesso de documentos requeridos 

para obter determinado serviço público e solicita que o órgão considere a 

diminuição das exigências; 

 

SOLICITAÇÃO: requerimento de adoção de providência por parte da 

administração; 

 

SUGESTÃO: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento   

de políticas e serviços prestados pela administração pública federal. 

 

COMUNICAÇÃO: informação de origem anônima que comunique 

irregularidade, com indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade. 
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Requisitos de atendimento: 

1. Acesso à internet 
2. Nome completo e e-mail, exceto para reclamações e denúncias que, quando 

realizadas de forma anônima, serão tratadas como comunicações, sem o cidadão 

poder realizar o acompanhamento e receber resposta conclusiva. 

 

Formas e horário de atendimento: Internet - 24 horas. 

 

Prazo de resposta: 30 dias corridos, podendo ser prorrogado por igual período, 

de acordo com a complexidade do caso e mediante justificativa. 

 

Taxa / Custo: Não há. 

 

Área responsável: Ouvidoria do PRODERJ 

 

Embasamento Legal: Lei Federal n° 13.460/17 e Decreto Estadual n° 

46.622/19. 

 

Etapas: 

 

1. Acesse o endereço: 

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.asp

x?ReturnUrl=%2f# 

             2. Selecione o tipo de manifestação que deseja realizar; 

3. Informe login, senha, selecione o órgão e assunto desejados e cadastre a sua 

manifestação de forma detalhada; 

4. Caso o usuário não possua cadastro: clicar em criar conta e realizar cadastro; 

5. Revise e conclua a sua manifestação. 

 

 

Meios de acompanhamento do serviço: 

 

Após a conclusão da manifestação anote o protocolo de atendimento e o código 

de acesso, que deverá ser mantido em poder do usuário para acompanhar o 

andamento de sua manifestação. 
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FAÇA O SEU PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
 

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

Prioridade de atendimento (Lei Federal n° 10.048/00 e 13.466/17): 

Atendimento prioritário às pessoas com deficiência, às pessoas idosas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com 

crianças de colo e às pessoas obesas. Dentre as pessoas idosas, é assegurada 

prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos. 

 

Requisitos de atendimento: Nome completo, documento de identificação com 

foto, CPF e endereço físico ou eletrônico. 

 

Formas e horários de atendimento: Atendimento presencial de segunda à 

sexta, das 10hs às 18hs. 

 

Prazo de resposta: em até 20 dias corridos, dependendo da complexidade da 

demanda, podendo ser prorrogado por 10 dias corridos, mediante justificativa. 

 

Taxa / Custo: Não há. 

 

Endereço: Rua da Conceição, 69, 25º andar, Centro / Rio de Janeiro, CEP: 

20051- 011. 

 

Área responsável: Ouvidoria do PRODERJ. 

 

Embasamento Legal: Lei Federal n° 12.527/11 e do Decreto Estadual n° 

46.475/18. 

 

Etapas: 

1. O usuário deve se dirigir ao endereço informado; 
2. Efetuar cadastro eletrônico, no sistema Serviço Eletrônico de Informação ao 

Cidadão – eSIC.RJ, realizar a solicitação de acesso à informação e escolher o 

meio de recebimento da informação: presencialmente ou eletronicamente. 

 

Meios de acompanhamento do serviço: 

1. Após a finalização do pedido de acesso à informação será informado o 

número do protocolo da solicitação, que deverá ser mantido em poder do 

usuário para posterior consulta. Se o pedido de acesso à informação for 

indeferido, o cidadão tem o direito a protocolar recurso. 
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ATENDIMENTO ELETRÔNICO PELO e-SIC.RJ 

 

Apresente o seu pedido de acesso à informação na Ouvidoria do PRODERJ  

pelo e-SIC.RJ, sistema eletrônico de Informações ao Cidadão. 
 

 

 

Requisitos de atendimento: 

1. Acesso à internet; e 
2. Realização de cadastro que deverá conter nome completo, CPF e e-mail. 

Formas e horário de acesso: Acesso à internet - 24 horas. 

 

Prazo de resposta: em até 20 dias corridos, dependendo da complexidade da 

demanda, podendo ser prorrogado por 10 dias corridos, mediante justificativa. 

 

Taxa / Custo: Não há. 

 

Endereço: www.esicrj.rj.gov.br 

 

Área responsável: Ouvidoria do PRODERJ. 

 

Embasamento Legal: Lei Federal n° 12.527/11 e Decreto Estadual n° 

46.475/18. 

 

Etapas: 

1. Acessar o site (www.esicrj.rj.gov.br), efetuar o cadastro e registrar, da forma 

mais detalhada possível, o pedido de acesso à informação; 

2. Após a finalização do pedido de acesso à informação será informado o 

número do protocolo da solicitação, que deverá ser mantido em poder do 

usuário para posterior consulta; e 

3. Se o pedido de acesso à informação for indeferido, o cidadão tem o direito de 

protocolar recurso. 

http://www.esicrj.rj.gov.br/
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FAÇA RECURSO DAS SOLICITAÇÕES EM 1ª, 2ª e 3ª INSTÂNCIAS 

(eletrônico dos recursos de pedidos de acesso à informação indeferidos) 

 

Prioridade de atendimento (Lei Federal n° 10.048/00 e 13.466/17): 

Atendimento prioritário às pessoas com deficiência, às pessoas idosas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com 

crianças de colo e às pessoas obesas. Dentre as pessoas idosas, é assegurada 

prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos. 

 

Requisitos de atendimento: 

1. Acesso à Internet, nos casos de utilização do sistema eletrônico; 
2. Ter indeferida uma solicitação de acesso à informação ou um recurso de 

instância recursal inferior; 

3. Apresentação do Protocolo da solicitação de acesso à informação; 

4. Apresentação de documento com foto, onde conste CPF e RG. 

 

Formas e horário de atendimento: Internet (e-SIC.RJ) www.esicrj.rj.gov.br: 

24 horas. 

 

Prazo de resposta: 5 (cinco) dias corridos em cada instância recursal. 

 

Taxa / Custo: Não há. 

 

Endereço: Rua da Conceição, 69, 25º andar, Centro / Rio de Janeiro, CEP: 

20051- 011. 

 

Área responsável: Ouvidoria do PRODERJ. 

 

Embasamento Legal: Lei Federal n° 12.527/11 e Decreto Estadual n° 

46.475/18. 

 

Etapas: 

1. Acessar o site; 
2. Solicitar o pedido de recurso de forma eletrônica pelo sistema; 

3. Aguardar o prazo para o recebimento da resposta ao recurso impetrado; e 

4. Caso o recurso ao pedido de acesso à informação seja indeferido, o cidadão 

tem o direito de protocolar novo recurso em instância superior (até a 3ª 

instância) também pelo sistema. 

http://www.esicrj.rj.gov.br/
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Consulta a Relatórios de Ouvidoria 

(Exclusivamente online) 
 

 

 

Consulte os relatórios gerenciais emitidos trimestralmente sobre as atividades da 

Ouvidoria do PRODERJ. 

 

Requisitos de atendimento: Acesso à internet. 

Formas e horário de atendimento: Internet-24hs. 

Prazo de resposta: Imediato. 

Taxa / Custo: Não há. 

 

Endereço: https://www.proderj.rj.gov.br/PaginaDetalhe.aspx?id_pagina=11744 
 

Área responsável: Ouvidoria do PRODERJ. 

 

Embasamento Legal: Resolução CGE n° 13, de 2 de maio de 2019. 

 

Etapas: 

1. Acessar o site: 

https://www.proderj.rj.gov.br/PaginaDetalhe.aspx?id_pagina=11744 

2. Escolher o relatório pelo período e ano da consulta. 

http://www.proderj.rj.gov.br/PaginaDetalhe.aspx?id_pagina=11744
http://www.proderj.rj.gov.br/PaginaDetalhe.aspx?id_pagina=11744
http://www.proderj.rj.gov.br/PaginaDetalhe.aspx?id_pagina=11744
http://www.proderj.rj.gov.br/PaginaDetalhe.aspx?id_pagina=11744
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4- Serviços Administrativos e de Tecnologia da Informação 

Consulta à tramitação de processos físicos no Sistema UPO 

Consulta à tramitação de processos físicos de origem dos órgãos do estado do Rio de 

Janeiro. 
 

 

Requisitos de atendimento: 

1. Acesso à internet; e 
2. Ter em mãos o número do processo, documento ou nome do vinculado ao 

processo. 

 

Prazo de resposta: imediato. 

 

Taxa / Custo: Não há. 

 

Endereço: www.consultaprocessos.rj.gov.br 

 

Área responsável: Diretoria de Sistemas e Soluções (DSS) 

 

Embasamento Legal: Lei Federal n° 12.527/11 e Decreto Estadual n° 

46.475/18. 

Etapas: 

1. Acessar o site (www.consultaprocessos.rj.gov.br), inserir o número do 

processo/documento, conforme indicado nos campos origem, número e ano. 

Pode-se consultar também pelo nome completo do interessado ou parcial; 

2. Digitar o código da imagem e clicar em concluir; e 
3. Será apresentado o trâmite do processo. 

http://www.consultaprocessos.rj.gov.br/
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Atendimento Recursos Humanos 
 

Resolva questões sobre Benefícios, Frequência, Pagamento dos servidores do 

PRODERJ e dúvidas de procedimento. 

 

Prioridade de atendimento (Lei Federal n° 10.048/00 e 13.466/17): 

Atendimento prioritário às pessoas com deficiência, às pessoas idosas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com 

crianças de colo e às pessoas obesas. Dentre as pessoas idosas, é assegurada 

prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos. 

 

Requisitos de Atendimento: Ser servidor, dependente de servidor do 

PRODERJ ou representante formal do servidor. 

Formas e horários de Atendimento: Atendimento presencial de segunda à 

sexta-feira das 9hs às 18hs. 

 

Telefones: (21) 2333-0277 (Benefício) 

(21) 2333-0271 (Frequência) 

(21) 2333-0278 (Pagamento) 

E-mail: grh@proderj.rj.gov.br – 24h. 

Prazo de resposta: Atendimento imediato. 

 

Taxa / Custo: Não há. 

 

Endereço: Rua da Conceição, 69, 24º andar, Centro / Rio de Janeiro, CEP: 

20051- 011. 

 

Área responsável: Diretoria de Patrimônio e Logística (DPL) 

 

Etapas: 

1. Comparecer ao endereço informado ou encaminhar a solicitação por meio de 

processo físico/SEI ou e-mail; e 

2. Solicitar o atendimento. 

mailto:grh@proderj.rj.gov.br
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Serviço de Protocolo 
 

 

 
O Protocolo é setor responsável pelo recebimento de documentos direcionados 

ao PRODERJ. 
 

Quem pode acessar: Qualquer pessoa física ou jurídica, sem requisitos de 

atendimento. 

 

Prioridade de atendimento presencial (Lei Federal n° 10.048/00 e 13.466/17): 

Atendimento prioritário às pessoas com deficiência, às pessoas idosas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com 

crianças de colo e às pessoas obesas. Dentre as pessoas idosas é assegurada 

prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos. 
 

Formas e Horários de Atendimento: Atendimento presencial das 9h às 17h, 

por serviços postais, telefone: (21) 2333-0285, ou e-mail 

(joao@proderj.rj.gov.br). 
 

Meios para o acompanhamento do serviço: O cidadão ao ingressar com uma 

documentação no  PRODERJ, receberá a numeração de um processo 

administrativo, gerado pela área responsável, para tramitação dos documentos 

necessários ao atendimento do serviço demandado, uma vez que informações, 

conhecimento e decisões são compartilhados em tempo real. Assim, o cidadão, 

de posse da numeração do processo administrativo, poderá realizar a consulta 

pública  acessando  o   seguinte   link: 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar. 

php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesq 

uisar&id_orgao_acesso_externo=0 
 

Prazo de resposta: Atendimento imediato. 

 

Taxa / Custo: Não há. 
 

Endereço: Rua da Conceição, 69, 24º andar, Centro / Rio de Janeiro, CEP: 

20051- 011 

 

Área responsável: Gerência de Administração e Logística (GLO) 

mailto:joao@proderj.rj.gov.br
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
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Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) 
 

 

 

É o setor do PRODERJ responsável pelo atendimento a jornalistas de veículos 

de comunicação e por apoiar as ações e eventos promovidos por setores 

organizacionais e serviços de comunicação em geral. 

 

Quem pode acessar: Profissionais que exerçam a atividade de jornalista e 

servidores do PRODERJ. 

 

Prioridade de atendimento presencial (Lei Federal n° 10.048/00 e 13.466/17): 

Atendimento prioritário às pessoas com deficiência, às pessoas idosas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com 

crianças de colo e às pessoas obesas. Dentre as pessoas idosas é assegurada 

prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos. 

 

Requisitos de Atendimento: Não há. 

 

Formas e Horários de Atendimento: Atendimento presencial das 9h às 18h,      

por telefone (2333-0236) ou e-mail (aci@proderj.rj.gov.br). 

 

Meios para o acompanhamento do serviço: por telefone ou e-mail 

(aci@proderj.rj.gov.br). 

 

Prazo de resposta: Condicionado à complexidade da demanda. 

 

Taxa / Custo: Não há. 

 

Endereço: Rua da Conceição, 69, 25º andar, Centro / Rio de Janeiro, CEP: 

20051- 011 

 

Área responsável: Assessoria de Comunicação Institucional (ACI). 
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Serviços de Infraestrutura Tecnológica 
 

 

Requisitos de Atendimento: Ser representante de órgão ou entidade estadual. 

 

Formas e horários de Atendimento: 

Atendimento pela Vice-Presidência de Estratégia, Governança e Inovação (VPE) 

por meio do e-mail: sergiocastro@proderj.rj.gov.br 

 

Serviços: 

- Hospedagem de sites; 
- Hospedagem de correio eletrônico; 

- Hospedagem de servidores (Collocation); 

- Hospedagem de servidores virtuais; 

- Homologação de funcionalidades de websites; 

- Registro de domínio; 

- Backup; 

- Restore; 

- Gerenciamento de AD (active directory); 

- Consultoria de projetos de redes, instalação física e lógica de redes; 
- Consultoria em projetos e suporte (bancos de dados); 

- Consultoria em projetos e suporte (Segurança da Informação); 

- Consultoria em análise de vulnerabilidades – (Segurança da Informação); 

- Consultoria de Pentest (Segurança da Informação); 

- Serviços de telecomunicações; 

- Serviço de acesso remoto (VPN);  

- Nuvem privada e pública; 

- Central de Atendimento – AtendeRJ; e 

- Abertura de portas no Firewall. 

 

Mais informações sobre os serviços oferecidos estão disponíveis no endereço 

(https://www.proderj.rj.gov.br/PaginaDetalhe.aspx?id_pagina=9130) 
 

Prazo de resposta: Conforme o tipo de demanda. 

 

Taxa / Custo: Conforme o tipo de demanda. 

 

Área responsável: Diretoria de Infraestrutura Tecnológica (DIT). 

 

Etapas: 

1. Consultar as informações sobre os serviços no endereço acima; 
2. Entrar em contato com a Vice-Presidência de Estratégia, Governança e 

Inovação (VPE) para discutir as especificidades da solicitação; e 

3. Cumprir as orientações da Vice-Presidência de Estratégia, Governança e 

Inovação (VPE). 

mailto:sergiocastro@proderj.rj.gov.br
https://www.proderj.rj.gov.br/PaginaDetalhe.aspx?id_pagina=9130
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Serviços de Sistemas e Soluções 
 

 

 

Requisitos de Atendimento: Ser representante de órgão ou entidade estadual. 

 

Formas e horários de Atendimento: 

Atendimento pela Vice-Presidência de Estratégia, Governança e Inovação (VPE) 

por meio do e-mail: sergiocastro@proderj.rj.gov.br 

 

Serviços: 

- Desenvolvimento, sustentação e hospedagem de sistemas, sites, portais, hotsites e apps; 
- Direito de Uso, Instalação, Manutenção e/ou Execução de Sistemas de Gestão Empresarial e 

Apoio Administrativo - QLikSense, CMS (Sistema de Gerenciamento de Conteúdo); 

- Desenvolvimento/manutenção de painéis de indicadores, dashboards; 

- Implantação/Execução/manutenção de sistemas de folhas de pagamento; 

- Serviço de ETL (extração, transformação, carregamento de dados); e 

- Migração de Sistemas de Alta para Baixa plataforma. 

 

Prazo de resposta: Conforme o tipo de demanda. 

 

Taxa / Custo: Conforme o tipo de demanda. 

 

Área responsável: Diretoria de Sistemas e Soluções (DSS) 

 

Etapas: 

1. Entrar em contato com a Vice-Presidência de Estratégia, Governança e 
Inovação (VPE); 

2. Descrever o serviço ou serviços pretendidos; e 

3. Cumprir as orientações da Vice-Presidência de Estratégia, Governança e 

Inovação (VPE). 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sergiocastro@proderj.rj.gov.br
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Apresentação de sugestões e reclamações 

 

Ajude-nos a melhorar a Carta de Serviços do PRODERJ 

 

O cidadão ou cidadã pode apresentar suas sugestões ou reclamações presencialmente no endereço 

Rua da Conceição, 69 – 25º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ) – CEP: 20051-011. As sugestões e 

reclamações também podem ser enviadas para o e-mail ouvidoria@proderj.rj.gov.br. 

O usuário ou usuária poderá acompanhar o andamento da sua sugestão ou reclamação de forma 

presencial, pelo telefone (21) 2333-0193 (Ouvidoria do PRODERJ) ou pelo e-mail 

ouvidoria@proderj.rj.gov.br.  

 

Prazo de resposta 

A resolução das sugestões e reclamações será notificada ao usuário no prazo máximo de 30 dias 

desde a recepção da solicitação e pelo mesmo canal utilizado por ele ou por canal por ele indicado. 
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Aprovação e vigência da Carta de Serviços do PRODERJ 

 

No dia 23 de junho de 2022, a Carta de Serviços do PRODERJ foi aprovada pelo presidente da 

Autarquia, Mauro Farias. 

A presente Carta estará vigente até sua revisão e atualização a cada 12 meses pela Ouvidoria do 

PRODERJ, setor responsável pela sua elaboração, com o objetivo de que os serviços oferecidos e os 

compromissos nela firmados reflitam, a cada momento, a realidade da Autarquia. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


