Processo 04 - Acompanhamento e gerenciamento das ordens de serviço
Bizagi Modeler
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1.1

Elementos do processo

1.1.1
Evento: Início
Descrição
Este símbolo indica que o fluxo do processo iniciou.

1.1.2
Atividade: Receber demanda do centro de custo
Descrição
O Centro de Custo enviará um documento descrevendo a demanda da ordem de serviço.
O Assistente em Administração de recepção tramitará o documento no UnBDoc e enviará
para o Assistente em Administração de apoio para analisar a demanda.

1.1.3
Atividade: Solicitar providências
Descrição
O Diretor da DTER fará uma breve análise do documento e passará ao Assistente em
Administração apoio, solicitando que verifique possibilidade de atendimento da demanda.

1.1.4
Atividade: Analisar demanda
Descrição
O Assistente em Administração de apoio deverá analisar a demanda.

1.1.5
Comporta Exclusiva: Possibilidade de atendimento ou Impossibilidade de
atendimento
Descrição
Este símbolo dá seguimento ao fluxo com uma condição exclusiva, em que apenas um dos
caminhos será seguido.

1.1.6
Atividade: Emitir ordem de serviço
Descrição
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O Assistente em Administração de apoio deverá emitir a ordem de serviço em duas vias,
devendo tirar cópia do documento enviado pelo Centro de Custo. Também deverá enviar as
duas vias do documento da demanda para assinatura do Diretor da DTER, juntamente com
a ordem de serviço.

1.1.7
Atividade: Assinar o processo
Descrição
O Diretor da DTER deverá assinar o processo e colocar no escaninho de saída para ser
enviado à empresa.

1.1.8
Atividade: Entregar ordem de serviço à empresa
Descrição
O Assistente em Administração de apoio deverá entrar em contato com o preposto da
empresa, solicitando que busque a ordem de serviço. A cópia é entregue para a empresa
juntamente com uma via da ordem de serviço, e a original é arquivada na DTER,
aguardando o prazo de resposta da empresa, que são de 05 dias úteis.

1.1.9
Atividade: Elaborar despacho
Descrição
O Assistente em Administração de apoio, em caso de impossibilidade de atendimento da
demanda, emitirá um despacho ao Centro de Custo solicitando justificativa quanto ao não
atendimento.

1.1.10
Atividade: Assinar despacho
Descrição
O Diretor da DTER assinará o despacho.

1.1.11
Atividade: Encaminhar despacho
Descrição
O Assistente Administrativo da recepção tramitará o documento no sistema UnBDoc tendo
como destino o Centro de Custo.
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1.1.12
Evento de Fim
Descrição
Este símbolo indica que o fluxo do processo chegou ao fim.

1.1.13
Evento Intermediário de Tempo ou Prazo Aguardar resposta da empresa (05
dias úteis)
Descrição
Este símbolo indica que o processo deve aguardar até que a condição de tempo ocorra para
continuar.

1.1.14
Comporta Exclusiva: Não recebimento da ordem de serviço ou Recebimento
da ordem de serviço
Descrição
Este símbolo dá seguimento ao fluxo com uma condição exclusiva, em que apenas um dos
caminhos será seguido.

1.1.15
Atividade: Analisar resposta da ordem de serviço
Descrição
Caso a empresa envie a resposta do processo, o Diretor DTER irá analisar o conteúdo do
documento e repassar ao Assistente em Administração de apoio.

1.1.16
Atividade: Atualizar banco de dados
Descrição
Ao receber a demanda do diretor da DTER, o Assistente em Administração de apoio
atualizará o banco de dados, que consiste em uma planilha do excel com as informações
dos postos de trabalho de cada contrato.

1.1.17
Atividade: Digitalizar a documentação
Descrição
O estagiário deverá digitalizar a documentação.
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1.1.18
Atividade: Arquivar o processo
Descrição
O estagiário deverá arquivar a documentação do processo, organizando na rede o
documento digitalizado e arquivar o documento físico na pasta correspondente.

1.1.19
Evento de Fim
Descrição
Este símbolo indica que o fluxo do processo chegou ao fim.

1.1.20
Subprocesso: Notificar empresa
Descrição
Caso a empresa não envie a resposta do processo, irá iniciar o processo de notificação.

1.1.21
Evento de Fim
Descrição
Este símbolo indica que o fluxo do processo chegou ao fim.
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