
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim nº 130, 24 de Agosto de 2020 

(EDIÇÃO ORDINÁRIA) 



 

APRESENTAÇÃO 

Prezados, 

 

Definido pelo diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito 

Federal,comunicamos que todas as diretorias do IGESDF devem enviar para a Assessoria de 

Comunicação (ascom@igesdf.org.br), diariamente, informações acerca das ações de suas 

superintendências, gerências e chefias a fim de que sejam publicadas em um boletim 

informativo. 

 

O Boletim do IGESDF será publicado diariamente com as informações administrativas como 

resoluções do conselho, normas e processos, movimentação de pessoal e agendas (eventos, 

reuniões), entre outras informações essenciais para conhecimento da gestão administrativa do 

instituto.   

 

Para divulgação dos assuntos no Boletim, os setores deverão preparar uma Nota para 

Boletim, assinada pelo respectivo chefe – em caso de divulgação de resoluções, a mesma 

deve conter texto resumido e terminar com a indicação de onde o documento pode ser 

encontrado de forma integral. 

 

Todos devem tomar conhecimento do Boletim diariamente, não podendo alegar o 

desconhecimento do que foi publicado para justificar o não cumprimento das determinações 

divulgadas.   

 

1ª PARTE: PRESIDÊNCIA  

 

 

 

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA  

 

 

 



 

3° PARTE: INOVAÇÃO, ENSINO E PESQUISA  

 

 

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

 

 

5° PARTE: PLANEJAMENTO 

 

 

6° PARTE: UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 

- PROCESSOS DE COMPRAS E AQUISIÇÕES 

Pesquisa de Preço:  

PROCESSOS DE COMPRAS E AQUISIÇÕES 

Pesquisa de Preço:  

NÚMERO DO 
PROCESSO 

OBJETO ÁREA DEMANDANTE 

04016-00069146/2020-
11 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS DE NATUREZA ESPECIAL 
Gerência de Transportes 

 

 

7° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DO HOSPITAL DE BASE 

 

 



 

8° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DO HOSPITAL 

REGIONAL DE SANTA MARIA  

 

 

 

9° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DAS UNIDADES DE 

PRONTO ATENDIMENTO 

 

 

 

 

10° PARTE: ASSESSORIAS 

- RESPOSTA DE DEMANDAS 

A Assessoria de Comunicação solicita aos gestores que estejam atentos aos pedidos da Ascom para 

que tenhamos respostas mais céleres às demandas que vem da imprensa. Ressaltamos que é 

importante que o tempo de retorno seja o menor possível e as respostas sejam claras a fim de que 

possamos informar de maneira adequada aos meios de comunicação. 

 

11° PARTE: DIVERSOS 

- ORIENTAÇÕES DO PROTOCOLO 
 
Redação Oficial 
Esclarecimentos rápidos: 
 Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos 
normativos; 
 A Redação Oficial se caracteriza por clareza, objetividade, concisão, coesão, coerência, 
impessoalidade, formalidade, padronização e uso da norma padrão da língua portuguesa; 
 
Classificação de documentos: 
A classificação se realiza pela análise e identificação do conteúdo dos documentos, com a seleção da 
categoria de assuntos sob a qual serão classificados. Todos os documentos produzidos ou recebidos 
pela Unidade Gestora devem ser classificados de acordo com o conteúdo do documento para 
administração pública: atividades meio e fim. 
 
Identificação de tipos de documentos mais utilizados no IGESDF: 



 

O Memorando é utilizado para iniciar um documento para comunicação entre unidades administrativas 
de um mesmo Órgão, que podem estar hierarquicamente em um mesmo nível ou em níveis diferentes. 
Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação, eminentemente, interna. 
Obs.: O memorando é utilizado para comunicação interna entre unidades do mesmo órgão. 
O Ofício é a Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informações diversas sobre 
assuntos oficiais da competência de quem as envia, é utilizada para o tratamento de assuntos oficiais 
pelos órgãos da Administração Pública entre si e também com particulares. 
Obs.: A utilização do Ofício é aplicada para comunicação externa para outros órgãos e particulares. 
O Despacho é a Decisão proferida sobre ofício, memorando, parecer, informação, requerimento ou 
demais documentos submetidos pelas partes a seu conhecimento e solução. Pode ocorrer também 
despacho de encaminhamento de um órgão para outro. O despacho pode constituir se de uma palavra, 
de uma expressão ou de um texto mais longo. 
Obs.: Não se inicia nenhum processo através do Despacho. 
A finalidade do despacho é ser utilizada dentro do órgão, para encaminhamento à outra unidade 
interna após recebimento de ofício ou memorando. 
 
Em caso de documentos com divulgação apenas para conhecimento e orientações, fica dispensada a 
confecção de despacho, memorandos e circulares com este fim, recomendando-se tão somente dar 
ciência (utilizar o ícone 

), e envio do processo/documento com a conclusão automática na unidade e a inclusão dele em 
“Bloco Interno” ou “Acompanhamento Especial” caso haja necessidade de acompanhar o desenrolar de 
determinada ação. Orienta-se não deixar o processo aberto na unidade, vez que isto impede o envio 
para unidades que ainda não receberam o processo, tendo em vista que o IGESDF possui mais de 400 
unidades ativas no SEI e o envio de processos é limitado em 200 unidades. 
 
Reiteramos que para o aprimoramento do conhecimento na utilização do SEI (Sistema Eletrônico de 
Informação) é importante realizar o treinamento disponível no portal do SEI GDF, no site estão 
disponíveis manuais, decisões e pareceres governamentais. 
Para mais informações, acesse: 

 
http://www.portalsei.df.gov.br/ (portal) 
http://www.portalsei.df.gov.br/category/seigdf/capacitacao/ (Curso EAD) 
http://www.portalsei.df.gov.br/category/sobre-o-sei/manuais/ (manuais) 
http://www.portalsei.df.gov.br/category/seigdf/legislacao/ (legislação) 
Coordenação de Protocolo - COPRO 
Telefone: 3550-9077 / 8738 
E-mail: comite.sei@igesdf.gov.br 

 


