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Setor de Tecnologia da Informação na Educação 

1 – Caracterização 

Setor de Tecnologia da Informação 

Função da Divisão: Dar suporte a SME e as Unidades Escolares, aos assuntos relacionados à informática. 

Objetivo da Divisão: Suporte em hardware e software, apoio em novos projetos de processos que envolve a TI. 

2 - Membros da equipe 

Nome completo Cargo/Função Efetivo 
Função 

Gratificada 
Efetivo 

Comissionado 
Comissionado Estagiário 

Participa 
em alguma 
Comissão 

ou 
Conselho? 

Qual/Quais? 

SIM NÃO 

Pedro Cuinto Chefe    X   X  

Pedro Luis Longo Priminini Técnico X      X  

José Renato Callignam Técnico X      X  

Giovani Dionello Albino Auxiliar Geral X      X  

Caroline Graziele Gomes Pinto Estagiário     X  X  

Ricardo Lucchiari Fischer Estagiário     X  X  
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3 - Atribuições  

1.  Gerência do departamento de TI da educação. 

2.  Apoio em processos de informática na SME e nas Unidades Escolares 

3.  Manutenção de equipamentos de informática na SME e nas Unidades Escolares 

  

4 – Tarefas desempenhadas pela equipe 

 Tarefas  
(Para alcançar o proposto nas atribuições)  

O número da tarefa deve estar relacionado ao número da atribuição 

Funcionário Responsável 
 

Tipo de atividade 

Permanente Periódica 

1.a Gerenciamento e acompanhamento de todas as atividades dentro 
do departamento. 

Pedro Cuinto X  

1.b Participação em reuniões de departamento, com a SME e outras.  
 

Pedro Cuinto 
 

Sempre que necessário ou 
solicitado. 

1.c Acompanhamento e idealização de novos projetos relacionados e 
infraestrutura e software. 
 

Pedro Cuinto 

 Esporádico 

1.d Validar, indicar e acompanhar as empresas terceirizadas para 
atender as Unidades Escolares, para manutenção e instalações de 
informática. 

Pedro Cuinto 

 
Sempre que necessário ou 

solicitado 

2.a Atendimento por telefone para solucionar problemas e dúvidas 
relacionadas à informática.  
 

Todos 

X  

2.b Abertura de chamados para atender necessidades no local. 
 

Todos 
X  

2.c Agendar e visitar local do chamado para resolver questões de 
informática. 
 

Pedro Luis Longo Priminini 
José Renato Callignam X  
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3.a Atender no local dentro da SME as necessidades de manutenção em 
equipamentos de informática 

Todos 
X  

3.b Abertura de chamados para atendimento na bancada de 
equipamentos de informática da SME e das Unidades Escolares. 

Todos 
X  

3.c Manutenção de equipamentos de informática na bancada do Setor 
de TI na Educação. 

Pedro Luis Longo Priminini 
José Renato Callignam 

X  

 

 

 



 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Setor de Tecnologia da Informação da SME 

Código: SMESTI Revisão: 01 Emissão: 26/09/2018 Folha: 4/11 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

 

  



 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Setor de Tecnologia da Informação da SME 

Código: SMESTI Revisão: 01 Emissão: 26/09/2018 Folha: 5/11 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

 

Índice 

1. .............................................................................................. Informações e Contato 6 

1.1. ............................................................................................ Localização e Contato 6 

2. ........................................... Atendimento Interno na Secretaria Municipal da Educação 6 

2.1. ............................................. Gerenciamento de Usuários da rede de computadores 6 

2.1.1. ......................................................................... Solicitação de criação de usuário 6 

2.1.2. .......................................................................................... Exclusão de usuários 7 

2.1.3. ............................................................... Solicitação de alteração das permissões 7 

2.1.4. .................................................................. Solicitação de Redefinição de Senhas 7 

2.2. ............................. Solicitação e abertura de chamados para resolução de incidentes 7 

2.3. .................................................... Solicitação e abertura de chamados para serviços 8 

2.4. .............................. Solicitação de laudo técnico para baixa de um item do patrimônio 8 

2.5. .......................................... Solicitação de download de vídeos, músicas e softwares 8 

2.6. .............................. Assessoria em projetos que envolvam Tecnologia da Informação 8 

3. ................... Atendimento Externo: Setores externos da Educação e Escolas Municipais 9 

3.1. ........................................................................................................ Visita Técnica 9 

3.1.1. ......................................................................................................... Solicitação 9 

3.1.2. .................................................................................... Cancelamento / Alteração 9 

3.1.3. .............................................................................................................. Durante 9 

3.1.4. .......................................................................................................... Conclusão 9 

3.2. ......... Serviços de bancada – Análise e manutenções de computadores dentro do STI 10 

3.2.1. ........................................................................................... Solicitação / Entrada 10 

3.2.2. ................................................. Comunicação durante o processo de manutenção 10 

3.2.3. ......................................................................................... Encerramento / Saída 10 

3.3. .............................. Solicitação de laudo técnico para baixa de um item do patrimônio 11 

 



 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Setor de Tecnologia da Informação da SME 

Código: SMESTI Revisão: 01 Emissão: 26/09/2018 Folha: 6/11 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

1. Informações e Contato 

1.1. Localização e Contato 

 

O Setor de Tecnologia da Informação da Educação se encontra dentro do Centro de Formação do 

Professor (CFP) sito na Rua João Kuhl Filho, s/n° - Vila São João – Parque da Cidade, na sala 23. 

 

 
Planta do pavimento térreo do Centro de Formação do Professor - 2016 

 

2. Atendimento Interno na Secretaria Municipal da Educação 

 

Neste item serão mostrados procedimentos adotados para administração da rede de comunicação e 

atendimento interno a Secretaria Municipal da Educação (SME). 

   

2.1. Gerenciamento de Usuários da rede de computadores 

 

Para um melhor gerenciamento, a rede utilizada na SME possui um sistema de usuários centralizados, 

onde se faz necessário a criação de Login e Senha para que o funcionário devidamente cadastrado possa 

ter acessos aos recursos computacionais. Sendo assim, segue procedimentos relacionados ao 

gerenciamento de usuários. 

 

2.1.1. Solicitação de criação de usuário 

 

O responsável pelo setor, onde o novo funcionário passará a trabalhar, deve encaminhar uma solicitação 

via e-mail com as seguintes informações: 

• Nome completo do funcionário. 

• Registro funcional (Chapa), no caso de ser funcionário efetivo. 

• Registro Geral (RG), no caso de ser estagiário. 

• Compartilhamentos de rede que o mesmo deverá ter acesso. (Depto/ Setor) 

• Impressora que o mesmo poderá imprimir. 
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O STI responderá o e-mail com login e senha assim que for criado e se necessário alguém será enviado 

para efetuar as configurações locais como configuração de impressora e acesso à internet. 

2.1.2. Exclusão de usuários 

 

O responsável pelo seu setor, deverá informar por e-mail ao STI, se possível com antecedência, a saída do 

funcionário, para que seu usuário possa ser desativado e assim aumentarmos a segurança de nossos 

arquivos digitais. 

 

2.1.3. Solicitação de alteração das permissões 

 

O responsável pelo setor deverá solicitar também por e-mail, transferências de funcionários em casos em 

que o mesmo deixará de trabalhar com os arquivos daquele setor, mantendo assim o acesso a pasta do 

setor controlado e restrito, tendo em vista sempre a segurança e confiabilidade dos arquivos. 

 

2.1.4. Solicitação de Redefinição de Senhas 

 

Em casos de esquecimento de senha, o funcionário dono do usuário, deverá comparecer ao STI para 

redefinição de nova senha. O sistema, por políticas automáticas de segurança, solicita redefinição de senha 

a cada três meses, dessa forma orientamos todos para que se preparem e memorizem suas novas senhas. 

 

2.2. Solicitação e abertura de chamados para resolução de incidentes 

 

Incidentes neste contexto, são pequenos acontecimentos do dia-a-dia que impedem o bom funcionamento 

das estações de trabalhos, ou rede de comunicação, dispostas em todo o prédio do CFP, como por 

exemplo, falta de conexão com a internet, problemas com a impressão ou em casos mais extremos, como 

quando o computador nem liga. Para esses incidentes nos colocamos a disposição através dos ramais 

divulgados acima. Um chamado (ticket) será aberto e o solicitante poderá solicitar o número (protocolo), 

visto que é uma garantia de registro e atendimento futuro. Chamados para resolução de incidentes que 

serão atendidos por nossa equipe: 

1. Falta de conexão com a rede (Compartilhamentos). 

2. Falta de conexão com a internet. 

3. Falta de conexão com a impressora. 

4. Problemas de ordem técnica, e não por falta de conhecimento dos funcionários em softwares básicos de 

informática (Windows, Excel, Word, PowerPoint). 

5. Computador não liga, faz barulho ou só fica na tela azul/preta. 

6. Redefinição de senha de e-mail, somente do institucional. 
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2.3. Solicitação e abertura de chamados para serviços 

 

Entende-se serviços, neste contexto, como trabalhos que não são incidentes, ou seja, não são pequenos 

acontecimentos que impedem o bom funcionamento da rede, e não se enquadram em trabalhos pré-

definidos com procedimentos neste manual. São trabalhos que geralmente devem ser avisados com 

antecedência para que possam ser agendados ou para que se possa verificar a possibilidade do 

atendimento, tendo em vista sempre o horário de funcionamento, a disponibilidade de ferramentas e 

recursos humanos. Para esses atendimentos nos colocamos a disposição através dos ramais divulgados 

acima. Se possível a execução, um chamado (ticket) será aberto e o solicitante poderá solicitar o número 

(protocolo), tendo o mesmo uma garantia de registro e atendimento futuro. Sendo assim, entre esses 

destacamos: 

1. Análise e instalação de novos equipamentos de tecnologia. 

2. Análise e mudança de salas que envolvam equipamentos de tecnologia. 

3. Preparação e análise de sala de reunião. 

 

2.4. Solicitação de laudo técnico para baixa de um item do patrimônio 

 

Para casos em que o bem é de informática, possui patrimônio e não está sendo mais utilizado, uma análise 

poderá ser feita, onde serão identificadas suas reais condições de uso, podendo ser liberado para o 

descarte através da emissão de um laudo técnico. Para isso, um chamado deverá ser aberto através dos 

ramais divulgados acima. Após análise o setor entregará o documento que libera o equipamento para que 

se possa solicitar a baixa do patrimônio no setor responsável. 

 

2.5. Solicitação de download de vídeos, músicas e softwares 

 

Entendendo a necessidade de download de vídeos e músicas, bem como softwares, disponibilizamos esse 

procedimento para que os mesmos pudessem serem baixados de forma ordenada e segura para toda a 

nossa rede. Para solicitar o download, o funcionário deve enviar o link do vídeo ou música para nosso o e-

mail, se os mesmos estiverem dispostos no site do Youtube. Caso não, uma análise mais profunda será 

executada podendo ser recusado o download. Todos os downloads deverão ser livres, ou seja, não será 

feito download algum de softwares, músicas ou vídeos de conteúdo privado (pago), a menos que, o 

solicitante apresente o comprovante de pagamento e/ou chave de acesso ao conteúdo. 

Após ser efetuado o download, o e-mail será respondido com a confirmação de download e o endereço de 

rede onde o mesmo foi disponibilizado para acesso. 

Os vídeos baixados não devem ser armazenados em nossos servidores. Devem ser utilizados e 

eliminados, entendendo que são conteúdos disponíveis na internet e poderemos acessar sempre que 

possível. 

 

2.6. Assessoria em projetos que envolvam Tecnologia da Informação 
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O STI está aberto para ideias e bons projetos, contribuir e ajudar sempre será nosso foco, portanto, caso 

necessário, podemos contribuir com análises técnicas, ideias e experiências em projetos, sempre voltados 

para área de tecnologia da informação. Para solicitar o suporte, um e-mail pode ser enviado explicando a 

dúvida ou o solicitante pode vir até o departamento dentro do nosso horário de funcionamento. 

 

3. Atendimento Externo: Setores externos da Educação e Escolas Municipais 

 

3.1. Visita Técnica 

 

A visita técnica é voltada para o atendimento das escolas e setores externos da Secretaria Municipal da 

Educação, sempre solicitados para casos extremos onde realmente não foi possível a resolução via 

instruções por telefone, acesso remoto ou visita técnica de terceiros, no caso de problemas com 

impressoras de contrato ou Acessos a Internet, sendo de contratos ou não. 

 

3.1.1. Solicitação 

 

A solicitação deve ser clara e informar da melhor forma possível o problema que está ocorrendo, e poderá 

ser realizada através do (s) telefone (s): 

 

•  (19) 3404-1850 (Direto) 

•  (19) 3404-2438 / Ramais: 2483 e 2406 

 

3.1.2. Cancelamento / Alteração 

 

É de extrema importância a comunicação do solicitante em casos que não são mais necessários as visitas 

por algum motivo ou alteração, por exemplo, caso não for ter ninguém no setor/escola naquela semana ou 

mês. 

 

3.1.3. Durante 

 

Em todo tempo que estiverem no setor/departamento os técnicos devem ser acompanhados por algum 

funcionário do setor/escola que após verificação da conclusão do serviço ou estando ele ciente do porquê, 

da não conclusão, assinar o relatório. 

 

3.1.4. Conclusão 

 

Após a geração do relatório pelo técnico no sistema online, uma pesquisa de satisfação é automaticamente 

enviada para o e-mail do setor/escola, e este poderá avaliar o atendimento para que possamos melhorar 
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dia-a-dia e apresentar nossos resultados ou falta deles, por isso, é de suma importância a resposta por 

parte de nossos solicitantes. 

 

3.2. Serviços de bancada – Análise e manutenções de computadores dentro do STI 

 

Em casos que não é possível a solução remotamente ou por instruções via telefone e são casos isolados, 

como por exemplo uma máquina na escola inteira não está ligando, solicitamos que a máquina seja trazida 

ao nosso setor, se possível. Nesses casos caracterizamos como um serviço de bancada, onde um 

equipamento possui um problema que poderá ser resolvido longe do seu ambiente natural de trabalho. 

 

 

3.2.1. Solicitação / Entrada 

 

Para solicitar o suporte o equipamento de informática deverá ser trazido ao departamento acompanhado de 

duas vias de uma CI não protocolada, para não atrasar o procedimento. Nessa CI deve estar descrito 

principalmente o problema apresentado pelo equipamento de uma forma simples e intuitiva, e não a 

solução, tipo “para formatação”, deixem os termos técnicos para o Setor de Tecnologia. Deverá constar 

também em CI informações pertinentes ao uso do computador, se ele funciona em rede sem fio com 

adaptador de rede USB, se existe algum software específico utilizado pela escola e está instalado no 

equipamento em questão, se é necessário efetuar o backup, ou seja, fazer uma cópia de segurança dos 

arquivos da máquina, porque assim se for necessária a formatação, a escola não perde os documentos que 

estavam no computador. O técnico ou estagiário que receber irá assinar e datar uma das vias e entregar 

para o solicitante. 

 

 

3.2.2. Comunicação durante o processo de manutenção 

 

Durante o processo de manutenção a escola poderá ser consultada, podendo ocorrer essa comunicação 

via e-mail ou telefone. 

 

3.2.3. Encerramento / Saída 

 

Após o término da manutenção, nosso setor informará o solicitante via e-mail ou telefone, que poderá 

retirar o equipamento em nosso setor. A retirada deverá ser efetuada por um funcionário da escola ou setor 

externo de preferência com cargo de supervisão. No ato da retirada, o relatório será lido por um técnico e 

após sanar as dúvidas o relatório deverá ser assinado pelo solicitante colocando os seguintes dados: nome 

e cargo. Se desejar o solicitante poderá solicitar uma cópia do relatório para si. 
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3.3. Solicitação de laudo técnico para baixa de um item do patrimônio 

 

Para casos em que o bem é de informática, possui patrimônio e não está sendo mais utilizado, uma análise 

poderá ser feita, onde serão identificadas suas reais condições de uso, podendo ser liberado para o 

descarte através da emissão de um laudo técnico. Para isso, um chamado deverá ser aberto através dos 

ramais divulgados acima. Após análise o setor entregará o documento que libera o equipamento para que 

se possa solicitar a baixa do patrimônio. 

 


