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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde

 

Circular n.º 4/2021 - SES/GAB/CTINF Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021

À SES/DF,

 

Senhores Gestores e Servidores,

 

Considerando os termos da Portaria nº 489, de 11 de setembro de 2017 (54869518), a qual
estabelece a obrigatoriedade do uso do correio eletrônico ins�tucional para fins de comunicação oficial, no
âmbito desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).

Considerando que foi iden�ficado no portal ins�tucional desta Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal disponível em: <h�p://www.saude.df.gov.br/quem-e-quem/>, informação de correio
eletrônico com domínio não oficial vinculado as unidades setoriais desta SES/DF.

Considerando que foi no�ciado na Representação 92/2020 (52652554), processo SEI 00600-
00009958/2020-40, que esta SES/DF u�liza-se de e-mails sem o domínio oficial para comunicação
ins�tucional.

Considerando a determinação expedida pelo Sr. Secretario de Saúde, por meio do Despacho -
SES/GAB (53759028), processo SEI 00600-00009958/2020-40, para que essa CTINF adote medidas
necessárias para que todos os servidores u�lizem, no âmbito desta Secretaria, e-mails com domínio oficial,
visando facilitar o rastreamento de mensagens e de seu conteúdo, quando necessário.

Assim, visando o atendimento na íntegra da presente determinação, orientamos a todos os
gestores e servidores que não possuam ou que porventura não tenham mais acesso a caixa de correio
eletrônico pessoal e/ou setorial, que procedam abertura de chamado no sistema de registro de incidentes e
problemas ATENDIMENTOTI, disponível em: <h�p://atendimento�.saude.df.gov.br/>, solicitando a criação de
caixa de correio eletrônico pessoal/setorial e/ou redefinição de senha.

 

Instruções para abertura de chamado:

1. Copie e cole o seguinte endereço em seu navegador de
internet: h�p://atendimento�.saude.df.gov.br;

2. Acesse o sistema com o mesmo usuário e senha do Windows ou Sistema SEI;

3. Clique em SUPORTE TÉCNICO;

4. Selecione sua unidade setorial;

5. Selecione o �po de chamado: E-mail;

6. Preencha as demais informações solicitadas, possibilitando um melhor atendimento da
demanda.
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Ainda, orientamos que todas as unidades setoriais, as quais dispõe informações ao
cidadão, no portal ins�tucional desta SES/DF ou por qualquer outro meio, que adotem providências
tempes�vas, para regularização dos dados de endereçamento das respec�vas caixas de correio eletrônico
setoriais, passando a informar àqueles de domínio oficial. 

Oportunamente, informamos que para acessar o correio eletrônico ins�tucional deverá ser
u�lizado o link:  <h�ps://correio.gdfnet.df.gov.br>.

Esclarecemos que o endereço da caixa de correio eletrônico a ser criada será informada no
reporte do atendimento, e seguirá os padrões preconizados pela portaria supra mencionada.

Isto posto, e em reiteração aos termos da Circular n.º 1/2021 - SES/GAB/CTINF,
encaminhamos o presente solicitando ampla divulgação e providências. (grifamos)

 

Respeitosamente,

 

ALUIZIO STREMEL FILHO 

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde

Coordenador Especial

 

 

Cumpra-se,

 

 

OSNEI OKUMOTO

Secretário de Saúde do Distrito Federal

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a)
de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 26/01/2021, às 18:44, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALUIZIO STREMEL FILHO - Matr.0275880-6,
Coordenador(a) Especial de Tecnologia de Informação em Saúde, em 27/01/2021, às 09:54,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
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