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1. FUNDAMENTO LEGAL 

Política de Segurança da Informação (PSI) 

 

 

2. OBJETIVO 
O backup é uma cópia de segurança que tem o objetivo de resguardar o 
ocasional perda de arquivos originais, seja por ações despropositadas ou ainda pelo mau 
funcionamento dos sistemas. 

 

3. SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO

Cada Diretoria será responsável pelo backup das informações pertinentes as suas atribuições

 

 

4. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

Em caso de perda de arquivos por negligê
ser tomadas na resolução do caso. 

 

 

5. PERIODICIDADE DO PROCESSO

No mínimo, semanalmente.  

 

 

6. PROCEDIMENTOS 
 

Etapa Atividade 

1 Identificar um servidor responsável 
pelo backup dos documentos 

2 Realizar o backup em meio físico 

3 Realizar o backup em meio virtual

4 Conferir a correta realização do 
backup  
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7. FLUXOGRAMA DO PROCESSO

 

 

 

8. ANEXOS 

Não há anexos.  
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