TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação

Instruções para preenchimento e envio
Este formulário presta-se à coleta de informações cadastrais de sua instituição, a fim de
subsidiar a realização de levantamento para avaliar a situação de governança de TI na Administração
Pública Federal – ciclo 2012 (Perfil GovTI 2012). Além dessa finalidade, as informações também serão
utilizadas para seleção do público participante dos eventos de governança de tecnologia da informação
promovidos pelo TCU.
Destaca-se, por oportuno, que serão solicitadas informações sobre o interlocutor da instituição
para o Levantamento Perfil GovTI 2012. A pessoa indicada nessa condição será o contato do TCU para
tratar do referido trabalho.
Para preencher o formulário, utilize o Adobe Reader (versão 8 ou superior). Após isso, clique no
botão “Submeter por e-mail”, localizado ao final do documento, e escolha uma das seguintes alternativas
para remessa das informações:

1. ou selecionar a primeira opção “Aplicativo de e-mail do computador”, caso seu computador

2.

possua instalado um software de correio eletrônico, como o Outlook. Nesse caso,
dependendo das configurações do computador, a mensagem será apresentada pronta para
envio ou será enviada automaticamente, o que deve ser verificado na lista de itens enviados;
ou selecionar a opção “e-mail na internet” ou a opção “outro” (em seguida, pressionar o botão
“OK”), o que permitirá salvar um arquivo PDF que deverá ser posteriormente anexado ao email de resposta ao TCU (a ser encaminhado para o endereço perfilgovti2012@tcu.gov.br).

Perfil GovTI 2012 - Dados de Apoio
Dados da Instituição
Nome da Instituição

Sigla

Cargo do Dirigente Máximo

Nome do Dirigente Máximo

Endereço
Bairro

CEP

Telefones
DDD

(1)

Cidade

UF

(2)

Dados da Unidade de Tecnologia da Informação
Nome da Unidade
Cargo do Responsável

Nome do Responsável

Endereço da Unidade

Repetir o endereço da instituição

Bairro
Telefones
DDD

CEP

(1)

Cidade

UF

(2)

Correio Eletrônico da Unidade

________________________________________________________________________________________________________________________
Missão da Sefti: “Assegurar que a tecnologia da informação agregue valor ao negócio da Administração Pública Federal em beneficio da sociedade."

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação
Dados da Unidade de Auditoria Interna ou Instância Equivalente
Nome da Unidade
Cargo do Responsável

Nome do Responsável

Endereço da Unidade

Repetir o endereço da instituição

Bairro
Telefones
DDD

CEP

(1)

Cidade

UF

(2)

Correio Eletrônico da Unidade

Interlocutor da Instituição para o Levantamento de Governança de TI 2012
Cargo

Nome

Endereço

Repetir o endereço da instituição

Bairro
Telefones
DDD

CEP

(1)

Cidade

UF

(2)

Correio Eletrônico

Principais Sítios da Instituição na Internet (portal, serviços e-gov, etc)
1. http://
2. http://
3. http://

Submeter por e-mail

________________________________________________________________________________________________________________________
Missão da Sefti: “Assegurar que a tecnologia da informação agregue valor ao negócio da Administração Pública Federal em beneficio da sociedade."

