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Sugestão de Otimização de Processos

Apresentação da Demanda

Descrição da Demanda

Unidade 
Solicitante

Processo a ser 
otimizado

Áreas Envolvidas

Descrição detalhada do Processo



Benefícios Esperados

Colaboradores disponíveis para repassar informações

Visto do Gestor da Unidade ou do Órgão Demandante

De acordo.

Encaminhe-se ao EPT para apreciação.

Assinatura

CPF Dependente 2 RG Dependente 1

Benefícios Esperados

Colaboradores disponíveis para repassar informações

Data



Orientações Importantes

O presente formulário deverá ser encaminhado, via e-PAD,  para o Escritório de Processos de Trabalho 

(EPT).

Caberá ao EPT a análise da sugestão de racionalização do processo operacional e emissão de parecer 

sobre a possibilidade de realização do procedimento, bem como o encaminhamento do resultado ao 

gestor da unidade ou órgão demandante.
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