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1. FUNDAMENTO LEGAL 

Política de Segurança da Informação (PSI) do IpojucaPrev; 

 

2. OBJETIVO 

O controle de acesso físico e lógico visa assegurar ainda mais segurança as informações sobre 
a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca – IpojucaPrev, sendo um dos principais 
procedimentos de contingência contido na PSI. 

 

3. SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

Área de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal do Ipojuca, Diretoria de Lotação do 
Servidor, Visitante e Atendimento. 

 

4. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Em caso de não conformidade com o disposto nos dispositivos legais ou de atualização da 
legislação pertinente ao tema, será necessário que a Política de Segurança da Informação (PSI) 
seja revista. Caso o acesso lógico do servidor ao sistema seja negado ou passe por problemas o 
mesmo deverá solicitar uma reset do usuário e realizar o processo de criação de usuário 
novamente. 

 

5. PERIODICIDADE DO PROCESSO 

Sempre que necessário. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO LÓGICO  

 

Etapa Atividade Responsáveis Detalhamento 

1 Enviar ficha cadastral para o servidor 
Diretoria de Lotação do 

Servidor 

O modelo da ficha cadastral é o anexo I deste 
documento. Antes de passar a ficha cadastral para o 

colaborador deve ser salientada a existência do PSI 
e as responsabilidades do mesmo.    

2 Preencher a ficha cadastral  Servidor  
O preenchimento deve ser realizado de maneira 

cuidadosa e fidedigna.   

3 Conferir ficha cadastral  
Diretoria de Lotação do 

Servidor  

4 Solicitar criação do usuário  
Diretoria de Lotação do 

Servidor  

5 
Receber a solicitação de criação de 

acesso 
Área de TI da Prefeitura 

Analisar a solicitação com cuidado e solicitar maiores 
esclarecimentos para a Diretoria Executiva do 

IpojucaPrev, se necessário.  

5.1 
Se todos os dados estiverem 

preenchidos corretamente, se avança 
para à etapa 6  

Área de TI da Prefeitura 
 

5.2 
Se for necessária alguma correção na 

solicitação, volta-se à etapa 2.  
Área de TI da Prefeitura 

 

6 Realizar o cadastro do servidor  Área de TI da Prefeitura 
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7 
O servidor recebe seu login e a senha 

provisória 
Servidor 

Em seu primeiro acesso o servidor precisará 
cadastrar sua nova senha de acesso.  

7.1 
Se o login for realizado com sucesso, 

processo encerrado.    
Servidor 

 

7.2 
Se for constatado algum problema de 

acesso, volta-se à etapa 5. 
Servidor 

 

 

7. FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

 

 

 

8. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO FÍSICO  

 

Etapa Atividade Responsáveis Detalhamento 

1 Identificar o visitante e sua solicitação 
Atendimento do 

IpojucaPrev 

O visitante deverá se identificar na recepção do 
IpojucaPrev e retratar o motivo da visita para o 

servidor qualificado que estará no atendimento.  

2 
Direcionar o visitante para a área ou 

Diretoria indicada para a resolução da 
demanda 

Atendimento do 
IpojucaPrev  
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3 
Acompanhar o visitante até a área/ 

Diretoria indicada 
Servidor do IpojucaPrev 

O servidor do IpojucaPrev antes de prosseguir com o 
visitante, evidenciaria todos os protocolos sanitários 

do Estado de Pernambuco, as responsabilidades do 
visitante segundo a Política de Segurança da 

Informação e que ao final do atendimento poderá 

analisar o mesmo de forma online ou presencial 
perante a Ouvidoria do IpojucaPrev,  

4 
Anunciar o visitante para a área/ 

Diretoria indicada  
Servidor do IpojucaPrev 

Evitando aglomeração nas salas e adiantando o 

assunto a ser tratado. 

5 Atender o visitante  Área/ Diretoria visitada 
O atendimento deverá ser cordial, direto, 

esclarecedor e tempestivo. 

5.1 
Se a demanda não for solucionada, 

volta-se à etapa 3.  
Visitante 

 

5.2 
Se a demanda for solucionada, o 

visitante será direcionado para a 
saída e o processo é encerrado. 

Servidor do IpojucaPrev 
 

 

9. FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

 

 

 

10. ANEXOS 

Ficha cadastral para solicitação de acesso. 




