Missão

Proteger a vida, fortalecer a família e
defender os direitos humanos para todos

Gestão do desenvolvimento e inovação institucional
Planejar a gestão do
desenvolvimento e
inovação institucional

Gerenciar processos de
negócio

MG 1

Modelar a arquitetura
organizacional

MG 2

Gerenciar riscos
corporativos

Gerenciar continuidade
de negócio

MG 6

MG 5

MG 4

Monitorar a gestão do
desenvolvimento e
inovação institucional

Gerenciar projetos

MG 7

Gerenciar custos
institucionais

Administrar as
proposições normativas

MG 3

MG 8

Gerenciar a qualidade
dos processos
institucionais

MG 9

MG 10

Monitorar o
planejamento
institucional

Programar orçamento
institucional

MG 12

MG 13

Monitorar o orçamento
institucional

MG 14

MG 15

Monitorar a gestão da
estratégia corporativa
MG 16

Gestão da Informação corporativa
Planejar a gestão da
informação e
documentação

Gerenciar documentos
arquivísticos

MG 17

Administrar acervo
bibliográfico

MG 18

MG 19

MG 20

Programar orçamento
institucional
Gerenciar a segurança da
Gerenciar o acesso à
informação e
informação
comunicações

Preservar a informação e
documentação
MG 21

Administrar acervo
museológico

MG 22

Monitorar a gestão da
informação e
documentação

MG 23

MG 24

Gestão da comunicação institucional

MG 25

Desenvolver comunicação
institucional
MG 26

Desenvolver atividades
de cerimonial
institucional

Gerenciar relações
públicas
MG 27

Planejar a gestão de
interação com a
sociedade e o Estado nas
instâncias de direitos
humanos
MF 1

Coordenar a interlocução
do Estado com as
instâncias dos direitos
humanos

MF 2

Gerenciar a prevenção e o
combate as violações de
direitos humanos
MF 5

Coordenar ações de
educação dos direitos
humanos para todos
MF 3

MF 4

Preservar bens e
costumes culturais de
povos indígenas e
comunidades tradicionais

MF 6

Valorização da
família

Supervisionar
as informações cadastrais
dos segmentos de direitos
humanos

Efetivação dos
direitos

Monitorar serviços
prestados
à sociedade em direitos
humanos para todos

MF 7

Proteção Social

Gestão do desenvolvimento dos direitos humanos, da mulher e da família
Planejar a gestão do
desenvolvimento dos
direitos humanos

Supervisionar a
articulação das políticas
de direitos humanos

MF 8

Monitorar a gestão da
comunicação
institucionais

MG 28

Valor Público

Gestão de interação com a sociedade e o Estado nas instâncias da mulher, da família e
dos direitos humanos

Macroprocessos Finalísticos

Macroprocessos Gerenciais

MG 11

Planejar a gestão da
comunicação institucional

Gerenciar acordos
internacionais de diretos
humanos

MF 9

Dignidade

Monitorar a gestão do
desenvolvimento dos
direitos humanos

MF 10

Equidade

MF 11

MG 29

Gestão de controles institucionais
Desenvolver
procedimentos
correcionais

Planejar a gestão de
controles institucionais
MG 30

Coordenar atividades de
ética pública

MG 31

MG 32

Desenvolver atividades
de inteligência
MG 34

Gerenciar a avaliação de
controles internos
MG 33

Gerenciar manifestações
de ouvidoria

Monitorar a gestão de
controles institucionais

MG 35

MG 36

Planejar a gestão de
pessoas
MS 1

Gerenciar seleção de
pessoas
MS 2

Administrar pessoas
MS 6

Gestão do patrimônio
Planejar a gestão de
patrimônio
MS 17

Gerenciar a regularização
dos imóveis
MS 19

Administrar obras e
manutenção predial
MS 18

Monitorar a gestão de
patrimônio
MS 20

Gerenciar desempenho
de pessoas
MS 3

Prover a qualidade de
vida
MS 5

Planejar a gestão de
logística

Desenvolver pessoas

Gerenciar contratações
publicas
MS 9

MS 8

MS 4

MS 11

Gestão de tecnologia da informação

MS 21

Gerenciar rede de
comunicação de dados
MS 22

Coordenar
desenvolvimento de
sistemas
MS 24

Administrar suporte
técnico
MS 23

Monitorar gestão de
tecnologia da informação
MS 25

Administrar o
armazenamento e
destruição de material
MS 10

Administrar serviços
gerais

Monitorar a gestão de
pessoas
MS 7

Planejar a gestão de
Tecnologia da Informação

Gestão de transferências públicas

Gestão de logística

Gestão de pessoas

Macroprocessos de Suporte

Cadeia de Valor Integrada

Gestão da estratégia corporativa
Desenvolver o
planejamento
Institucional

Planejar a gestão da
estratégia corporativa

Monitorar a gestão de
logística

MS 14

MS 16

Gestão da segurança jurídica e soluções de litígios

Gestão financeira e contábil

MS 26

Administrar a execução
contábil
MS 29

Administrar recursos
financeiros
MS 27

Acompanhar atos e fatos
contábeis
MS 30

Monitorar a gestão de
transferências públicas

Gerenciar os repasses
MS 15

MS 12

Planejar a gestão de
financeira e contábil

Gerenciar as
transferências voluntárias

Planejar a gestão de
transferências públicas
MS 13

Monitorar execução
financeira
MS 28

Monitorar a gestão de
financeira e contábil
MS 31

Planejar gestão de
segurança jurídica e
soluções de litígio
MS 32

Subsidiar a defesa da
organização
MS 33

Gerenciar representação
judicial
MS 35

Controlar a legalidade dos
atos administrativos
MS 34

Monitorar a gestão da
segurança jurídica e
soluções de litígios
MS 36

Missão
Proteger a vida, fortalecer a família e defender os direitos humanos para todos

Gestão de interação com a sociedade e o Estado nas instâncias da mulher, da família e dos direitos humanos
Planejar a gestão de interação com a
sociedade e o Estado nas instâncias
de direitos humanos
MF1

Coordenar a interlocução do
Estado com as instâncias dos
direitos humanos
MF2

Coordenar ações de
educação dos direitos
humanos para todos

Supervisionar as informações
cadastrais dos segmentos de
direitos humanos

MF 3

MF 4

Macroprocessos Finalísticos

Valor Público
Gerenciar a prevenção e o
combate as violações de direitos
humanos
MF 5

Monitorar serviços
prestados
à sociedade em direitos humanos
para todos

Preservar bens e costumes
culturais de povos indígenas e
comunidades tradicionais

MF 6

Valorização da
família
Efetivação dos
direitos

MF 7

Proteção Social
Gestão do desenvolvimento dos direitos humanos, da mulher e da família

Dignidade
Equidade

Planejar a gestão do
desenvolvimento dos direitos
humanos
MF 8

Supervisionar a articulação
das políticas de direitos
humanos
MF 9

Gerenciar acordos
internacionais de diretos
humanos
MF 10

Monitorar a gestão do
desenvolvimento dos direitos
humanos
MF 11

