
   

Disponibilização de profissionais para 

atuarem nos postos de trabalho dos 

clientes, de acordo com o perfil das 

atividades desenvolvidas: preparação 

de dados, digitação, digitalização, 

atendimento e supervisão. 

APOIO OPERACIONAL 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 

✓ O serviço de Apoio Operacional consiste na disponibilização profissionais 

para atuarem nos postos de trabalho do cliente 

✓ Modalidades de postos de trabalho do Apoio Operacional: 

o Posto de trabalho de Preparação de Dados: 

▪ Orientar usuários 

▪ Recuperar dados e informações (pesquisar dados) 

▪ Disponibilizar fonte de dados 

▪ Incorporar materiais ao acervo 

▪ Organizar e preparar o acervo 

▪ Alimentar base de dados 

▪ Elaborar estatísticas 

▪ Expedir materiais 

o Posto de trabalho de Digitação: 

▪ Organizar rotina de serviços de entrada de dados (digitação) 

▪ Realizar a entrada e a transmissão de dados 

o Posto de trabalho de Digitalização: 

▪ Realizar a digitalização dos documentos a serem digitalizados 

▪ Eliminar empecilhos que inviabilizem a digitalização, como 

grampos, clipes, dobras etc. 

▪ Organizar os processos 

▪ Conferir numeração das folhas e dos documentos constantes 

nos processos 

▪ Operar equipamentos de scanner, fotocopiadoras e/ou similares 

▪ Identificar os processos já digitalizados 
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APOIO OPERACIONAL 

▪ Atuar nas demais atividades correlatas à digitalização de 

documentos 

o Posto de trabalho de Atendimento: 

▪ Realizar atendimento presencial, por telefone ou chat para 

esclarecimento de dúvidas, encaminhamento e suporte aos 

solicitantes 

▪ Agendar solicitações e/ou procedimentos 

▪ Coletar cadastro e atualizar informações 

▪ Atender e/ou transferir chamadas 

o Posto de trabalho de Supervisor: 

▪ Acompanhar e orientar os serviços desenvolvidos pelos 

profissionais alocados em conformidade com as especificações 

do projeto; 

▪ Controlar o fluxo de trabalho das operações e os KPIs 

(indicadores de desempenho, como tempo, assertividade e 

qualidade) 

▪ Gerenciar os serviços, acompanhar o desempenho individual, 

levantar e mapear as necessidades técnicas e operacionais 

▪ Comunicar os responsáveis no cliente de quaisquer 

anormalidades na execução dos serviços 

▪ Verificar a agilidade no cumprimento dos serviços e metas 

previamente estabelecidas 

▪ Traçar plano de ação para controle de não conformidades 

▪ Controlar prazos e cronograma de trabalho para execução dos 

serviços 
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✓ Os serviços estão disponíveis no Horário Padrão (comercial): jornada 

compreendida no intervalo entre 6h00 e 22h00 de segunda a sexta-feira (8x5) 

✓ Comercializado por posto de trabalho por mês, de acordo com o perfil da 

atividade desempenhada pelo profissional especializado 

 
BENEFÍCIOS 
 

✓ Maior assertividade na alocação de profissionais especializados por perfil da 

atividade desempenhada no posto de trabalho 

✓ Garantia da operação do posto de trabalho 

o O número de profissionais contratados, de acordo com o projeto, 

estará disponível. Em caso de ausência ou afastamento, outro 

especialista será enviado 

✓ Dispensa de alocação de recursos para administração de pessoal e afins 

 
SERVIÇOS NÃO INCLUSOS 
 

✓ Fornecimento de espaço físico, mobiliários, infraestrutura lógica e elétrica, 

hardware e software necessários a execução das atividades. 

 
PRÉ-REQUISITOS 
 

✓ Disponibilização de espaço físico, mobiliário, infraestrutura lógica e elétrica, 

hardware e software (servidores, desktops, notebooks, scanners e demais 

componentes) necessários à execução das atividades 

✓ Postos de trabalho dentro do Estado de São Paulo 


