
Nº do 
serviço

Nome Descrição Perfil profissional
Total 
de UST

Produtos
Prazo 
(dias)

Unidade de fornecimento

1
Planejamento da 
demanda de 
transformação

a) Realizar reunião com gestores do projeto e indicados para 
identificação da área, do contexto da demanda e entendimento 
preliminar;
b) Levantar e analisar documentação existente para entendimento da 
demanda, incluindo regulamentação e políticas públicas;
c) Realizar reuniões para tomada de decisões, referentes a escopo, 
processos, atores envolvidos, cronograma, plano de ação/ 
comunicação, método de coleta, estratégia de interação com a TI 
(quando necessário) e demais entendimentos necessários ao 
planejamento;
d) Gerar documento com o planejamento do projeto de processo e 
dos serviços da ata que serão utilizados.

Gerente de 
projetos (3 anos); 
consultor de 
processos (3 
anos);
Analista de 
Processos (1 ano).

92

a) Documento de planejamento do projeto contendo:
Definição de escopo do projeto com estabelecimento claro dos 
objetivos (geral e específicos), resultados esperados, limites do 
projeto;
Ações e atividades a serem desenvolvidas com o enquadramento 
dos serviços que serão acionados;
Identificação de áreas envolvidas, papéis e responsabilidades;
Processos priorizados (quando for o caso), com avaliação 
preliminar do desempenho e extensão das atividades;
Estratégia para coleta de informações (questionário, entrevistas 
etc.) e critérios de amostragem, quando for o caso;
Plano de comunicação das atividades a serem desenvolvidas;
Cronograma previsto com a identificação das entregas, de acordo 
com os serviços a serem prestados;
Precificação da demanda, conforme serviços a serem acionados e 
quantidades das unidades.
b) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

15 frente de trabalho

2

Diagnóstico e 
estruturação do 
Modelo de Gestão 
Integrada

a) Realizar diagnóstico dos processos atuais de gestão estratégica, 
gestão de projetos, gestão de processos, gestão da mudança 
organizacional e gestão da inovação;
b) Levantar e analisar os indicadores estratégicos atualmente 
existentes, seu histórico e dados complementares;
c) Realizar reuniões com os gestores estratégicos para criação de 
premissas, visão de futuro e restrições para o modelo de gestão 
integrada do órgão;
d) Propor a forma de integração entre gestão de processos, gestão de 
projetos, gestão estratégica e gestão de mudança organizacional;
e) Elaborar e validar o Modelo de Gestão Integrada;
f) Definir produtos e serviços gerados com a aplicação do modelo de 
gestão integrada;
g) Subsidiar a definição da estrutura organizacional que suporte o 
modelo de gestão integrada com a descrição de papéis, 
responsabilidades e perfis necessários;
h) Definir indicadores relativos a cada objetivo da gestão estratégica, 
os quais deverão ter, ao menos: objetivo, fórmula de cálculo, origem 
dos dados, metas, responsáveis por sua atualização e periodicidade e 
sua forma de acompanhamento;
i) Definir recursos humanos (competências) e tecnológicos (softwares) 
necessários para operação do modelo de gestão integrada;
j) Elaborar o plano de implementação do modelo de gestão integrada;
k) Elaborar o plano de comunicação do modelo de gestão integrada.

Consultor de 
Processos;
Consultor de 
Estratégia;
Analista de 
processos.

950

a) Documento de diagnóstico do atual cenário de gestão;
b) Documento do modelo de gestão integrada, incluindo:
- Modelo de gestão integrada, considerando gestão de projetos, 
gestão estratégica, gestão de mudança organizacional e gestão da 
inovação;
- Integração das metodologias de gestão e aspectos relacionados 
ao seu acompanhamento e monitoramento ao longo do tempo;
- Premissas, visão de futuro e restrições para o modelo de gestão 
integrada do órgão;
- Painel de indicadores relativos a cada objetivo da gestão 
estratégica, os quais deverão ter, ao menos: objetivo, fórmula de 
cálculo, origem dos dados, metas, responsáveis por sua atualização 
e periodicidade;
- Estrutura organizacional da(s) unidade(s) contemplada(s) pelo 
modelo de gestão integrada com o devido detalhamento de 
competências, papéis, responsabilidades e atribuições de cada 
perfil;
- Descrição dos recursos humanos (competências) e tecnológicos 
(softwares) necessários para operação do modelo de gestão 
integrada;
- Descrição de produtos e serviços gerados pelo modelo de gestão 
integrada;
- Plano de implementação do modelo de gestão integrada;
- Plano de comunicação do modelo de gestão integrada.
b)  Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

150 órgão ou entidade



Nº do 
serviço

Nome Descrição Perfil profissional
Total 
de UST

Produtos
Prazo 
(dias)

Unidade de fornecimento

3
Estruturação da 
cadeia de valor

a) Coletar informações para estruturação da cadeia de valor;
b) Realizar reuniões para conhecer/ descrever os macroprocessos, 
processos e subprocessos permitindo visualizar entradas/insumos e 
seus respectivos fornecedores, bem como as saídas/produtos/serviços 
(em nível de subprocesso);
c) Coletar informações para entendimento dos limites dos processos, 
seus interrelacionamentos e suas entregas de valor para o público alvo 
interno e externo;
d) Construir cadeia de valor e Mapa de Relacionamentos entre os 
processos;
e) Realizar reuniões com os gestores dos órgãos ou entidades para 
fazer apresentação, ajustes e homologação da cadeia de valor e do 
mapa de relacionamento.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

208

a) Representação da cadeia de valor do órgão ou entidade com 
detalhamento dos macroprocessos e seus respectivos processos e 
subprocessos, com suas entradas e saídas associadas para o 
público alvo interno e externo;
b) Mapa de relacionamento e entregas de valor entre os processos;
c) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

60
primeiro ou segundo nível 
do órgão ou entidade

4
Priorização de 
processos

a) Analisar a cadeia de valor;
b) Identificar os parâmetros e critérios a serem considerados para 
priorização de processos (exemplos: handoffs (transferência de 
responsabilidade), regras de negócio, controle, sistemas etc.);
c) Realizar reuniões para entendimento do impacto dos processos na 
estratégia e seus gaps atuais;
d) Realizar reuniões com os gestores dos órgãos ou entidades para 
discussão, apresentação e avaliação da proposta de priorização;
e) Sistematizar a hierarquização final dos processos a serem 
modelados.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

40

a) Documento contendo análise, critérios, avaliação e impacto dos 
processos na estratégia, pontuando os gaps de performance 
identificados;
b) Listagem de processos hierarquizados por ordem de priorização;
c) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

15
primeiro ou segundo nível 
do órgão ou entidade

5
Diagnóstico da 
situação atual do 
processo

a) Identificar a visão de futuro do gestor do processo;
b) Realizar o entendimento da situação atual, a partir de entrevistas 
com os executores do processo em questão, para subsidiar análises do 
processo acerca de regras de negócio, controle, sistemas, retrabalho, 
handoffs (trasnferência de responsabilidade), dentre outros;
c) Identificar os componentes do processo: entradas, saídas, 
regulação, áreas e sistemas de informática que se interrelacionam 
com os serviços em análise;
d) Construir diagramas e fluxogramas (em BPMN) que representem o 
contexto atual do processo (as is);
e) Realizar reuniões e entrevistas para identificar pontos de atenção e 
oportunidades de melhoria nos processos, com foco na transformação 
e inovação do processo;
f) Analisar relações de precedência e relevância dentre as 
oportunidades de melhoria identificadas;
g) Realizar reuniões para homologação do mapeamento do processo e 
também das oportunidades de melhoria identificadas.
h) Elaborar documento contemplando o diagnóstico final da 
performance do processo, considerando o fluxo de execução e todos 
os seus componentes e a identificação das propostas de melhoria.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

25

a) Documento que contenha o diagnóstico do processo detalhando 
a percepção de visão de futuro do gestor do processo;
b) Diagrama de escopo (componentes) do processo, com entradas, 
fornecedores, saídas, público alvo, regulação, áreas e sistemas de 
informática que suportam o processo;
c) Diagramas/ Fluxogramas que representam a situação atual dos 
processos em notação BPMN, incluindo as regras de negócio;
d) Documento com os problemas identificados relativos ao 
processo e respectivas proposições para melhoria da performance 
do processo (contemplando requisitos funcionais e não funcionais 
de sistemas para suportar os processos definidos, ajustes na 
estrutura e na regulamentação);
e) Relatório de priorização das oportunidades de melhoria, 
detalhando para cada oportunidade identificada e avaliada os 
seguintes atributos: impacto, esforço, risco, prazo para 
implantação e recursos para suportar a implantação;
f) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

30 subprocesso



Nº do 
serviço

Nome Descrição Perfil profissional
Total 
de UST

Produtos
Prazo 
(dias)

Unidade de fornecimento

6
Análise da jornada 
do cliente

a) Realizar entrevista com no mínimo 10 usuários dos serviços, do 
processo em questão, para coleta de informações, de acordo com a 
estratégia definida, contemplando:
Principais momentos de percepção de valor do serviço,
Dificuldades,
Barreiras,
Canais de comunicação,
Experiência vivenciada pelo usuário,
Sugestões de oportunidades de melhoria,
Outros.
b) Realizar pesquisa de satisfação com usuários por meio da aplicação 
de questionário e observação de amostra que seja significativa;
c) Elaborar relatório de análise qualitativa do processo, a partir das 
informações obtidas nos levantamentos e na jornada do cliente.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

36

a) Mapa de Jornada do Usuário contendo: etapas do serviço, 
atividades realizadas pelo usuário (antes, durante e depois da 
utilização), principais momentos de percepção de valor do serviço, 
dores identificadas, canais de comunicação e percepção da 
experiência do usuário;
b) Registro de entrevistas aprofundadas, com usuários internos e 
externos dos serviços, conforme estratégia para coleta de 
informações definida;
c) Relatório de pesquisa de satisfação com os usuários realizada a 
partir de questionário para suporte a análise de: estratificação por 
tipo de usuário, principais dificuldades/barreiras para uso do 
serviço, avaliação dos canais de comunicação utilizados, avaliação 
do serviço prestado;
d) Relatório de análise qualitativa do processo, a partir das 
informações obtidas nos levantamentos e na jornada do cliente, 
deixando explícito metodologia e resultados;
e) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

30 subprocesso

7
Análise quantitativa 
do processo

a) Coletar dados da situação atual;
b) Tratar dados utilizando técnicas estatísticas;
c) Avaliar comportamento dos dados com foco em eficiência e eficácia 
na execução do processo.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

36

a) Relatório de análise quantitativa do serviço considerando: 
Volumetria: produção do serviço por diferentes recortes de tempo 
(sazonalidade), região (capilaridade) e demanda reprimida;
Eficiência: volume de recursos necessários para prestação do 
serviço, tempos de execução, análise de filas e gargalos e 
produtividade dos servidores;
Eficácia:  números de erros, retrabalhos e não conformidades na 
execução do serviço.
b) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

30 subprocesso

8
Análise de custos e 
qualidade de gasto 
do processo

a) Identificar e medir custos dos recursos utilizados no processo;
b) Identificar direcionadores de custo e traduzir os custos de recursos 
em custos de atividades, e, por consequência, no custo total do 
processo;
c) Analisar composição de custo do processo e serviços e identificar 
pontos de otimização.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

36

a) Relatório e apresentação de análise de custos por atividade 
totalizando o custo total do processo (Custeio ABC – Activity Based 
Costing), explicitando as causas do mau desempenho e como 
melhorá-lo;
b) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

30 subprocesso



Nº do 
serviço

Nome Descrição Perfil profissional
Total 
de UST

Produtos
Prazo 
(dias)

Unidade de fornecimento

9
Desenho/ 
Redesenho da 
situação futura

a) Buscar referências de processo similar, interno ou externo à PBH, 
para identificar oportunidades de melhorias;
b) Promover fóruns de discussão com os gestores e atores do 
processo para identificar e analisar riscos associados à mudança 
organizacional e avaliar impacto da mudança nos processos;
c) Definir melhorias a serem priorizadas analisando as relações de 
precedência e relevância, ponderando pontos positivos, benefícios e 
impactos de cada melhoria, nos resultados dos processos e respectiva 
análise de esforço e custo (análise de custo x benefício);
d) Realizar sessões com os atores envolvidos, para desenho/ 
redesenho da situação futura dos processos;
e) Construir mapas de processo (fluxo lúdico) e diagramas/fluxos em 
BPMN com descritivo da situação futura, considerando as melhorias 
priorizadas e em conformidade com a metodologia estabelecida pela 
PBH;
f) Detalhar o funcionamento da situação futura dos processos, regras 
de negócio, alertas, avisos, funcionalidades, pontos de controle e 
outras informações que permitam a execução dos processos aderente 
ao modelo proposto no âmbito do processo;
g) Revisar/elaborar formulários de suporte ao processo;
h) Realizar reunião com gestores do processo para validação dos 
mapas/ diagramas/fluxos que representam a situação futura dos 
processos.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

31

a) Relação de melhorias priorizadas (inclusive em sistemas legados, 
se for o caso), premissas e restrições que orientaram o redesenho 
do processo, com base nos critérios analisados e decisões 
assumidas pelos gestores;
b) Representação do processo redesenhado (situação futura, to 
be), em notação BPMN, em versão atualizada, detalhando: 
atividades, executores, sistemas, decisões, pontos de controle, 
regras de negócio, alertas e informações complementares;
c) Novo diagrama de escopo (componentes) do processo, 
contendo: Informações sobre regulamentação, suporte, 
entradas/insumos, subprocessos, resultados/produtos, sistemas e 
interface com outras áreas;
d) Relatório com detalhamento das informações, tais como: regras 
de negócio, alertas, avisos, funcionalidades e outras informações 
que permitam a execução do processo;
e) Formulários de suporte ao processo desenhados e revisados;
f) Relatório detalhado para os seguintes atributos das melhorias: 
impacto, esforço, risco, viabilidade, prazo estimado de 
implementação e recursos para suportar a implementação.
g) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

45 subprocesso

10

Definição dos 
indicadores de 
desempenho do 
processo modelado 
e sistemática de 
acompanhamento

a) Identificar os ganhos quantitativos e qualitativos a serem 
alcançados com cada uma das melhorias propostas;
b) Definir indicadores, metas e fórmulas de cálculo, para aferição dos 
resultados quantitativos/ qualitativos do processo;
c) Elaborar documento com a definição dos indicadores e metas, 
contemplando descrição, polaridade, fonte de geração de dados, 
metodologia de cálculo, periodicidade, responsáveis pela coleta e pela 
apuração e forma de acompanhamento dos resultados;
d) Elaborar os painéis de monitoramento da execução do processo na 
solução BH Digital ou ferramenta específica apontada pela PBH, com 
elementos visuais de análise (ex: gráfico de pizza, tabelas etc.).

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

47

a) Painel descritivo dos indicadores, com especificação, finalidade, 
periodicidade de apuração, marco zero e a meta definida, que 
explicite os ganhos quantitativos e qualitativos;
b) Quadro para acompanhamento de indicadores e metas, 
contendo descrição, polaridade, fonte de geração de dados, 
metodologia de cálculo, periodicidade, responsáveis pela coleta e 
pela apuração e forma de acompanhamento dos resultados;
c) Dashboard contendo dados expressos no item “b”.
d) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

30 processo



Nº do 
serviço

Nome Descrição Perfil profissional
Total 
de UST

Produtos
Prazo 
(dias)

Unidade de fornecimento

11

Análise e proposta 
de adequação de 
Estrutura 
Organizacional

a) Analisar a estrutura organizacional das áreas sob os seguintes 
aspectos:
Identificação dos macroprocessos e processos organizacionais 
necessários ao cumprimento das competências institucionais;
Execução dos processos modelados;
Avaliação da amplitude de comando (atual e futura);
Distribuição de atribuições e responsabilidades entre as unidades;
Avaliação dos mecanismos de coordenação lateral e vertical entre 
cada uma destas unidades;
Avaliação da estrutura decisória necessária para otimizar o 
desempenho da unidade;
Avaliação do ambiente legal;
Avaliação do alinhamento da estrutura organizacional com a atual 
diretriz de gestão da unidade
Avaliação em relação a estruturas semelhantes e boas práticas de 
gestão;
b) Propor a modelagem da nova estrutura organizacional, a partir da 
visão de gestão por processos, levando em conta os aspectos 
analisados no item “a”, o alinhamento com os objetivos estratégicos 
da PBH e o modelo de gestão municipal adotado (terceirização, 
parcerias público-privadas, convênios, entre outras), considerando a 
definição das atividades de caráter exclusivo do município;
c) Descrever as atribuições de cada uma das unidades que forem parte 
da nova estrutura organizacional;
d) Realizar reunião para validação da proposta da nova Estrutura 
Organizacional da área.

Consultor de 
Processos; 
Analista de 
processos

21

a) Documento contendo análise da situação atual e de, pelo 
menos, 2 (dois) possíveis cenários abordando ganhos, riscos e 
principais impactos de cada um;
b) Proposta de estrutura organizacional, até quarto nível 
hierárquico, compreendendo a elaboração do cenário definido, 
atribuições, ganhos relacionados, riscos e principais impactos;
c) Estrutura organizacional formatada, com a descrição das 
competências e atribuições das respectivas unidades. As unidades 
definidas serão aderentes aos macroprocessos e agrupando-se os 
processos afins, de forma que a estrutura seja um meio de 
viabilizar a estratégia organizacional, a partir da implementação 
dos processos.
d) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, dentre 
outros).

45
unidade organizacional de 
quarto nível hierárquico

12
Elaboração de plano 
de implementação

a) Elaborar e validar o plano de implementação que permita o 
sequenciamento das ações propostas considerando a estratégia de 
implementação, critérios de relevância, disponibilidade de tempo, 
distribuição de carga de trabalho, riscos envolvidos, atores, e 
precedência lógica entre as ações. O plano também deverá conter o 
método de acompanhamento de sua execução e marcos de controle 
para monitoramento.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

15

a) Plano de Implementação com o detalhamento de: etapas, 
subetapas, responsáveis, prazos, riscos e relacionamento com as 
análises realizadas, método de acompanhamento e marcos de 
controle para monitoramento; 
b) Documentação de apoio (apresentações, relatórios etc.).

15 subprocesso

13

Elaboração de plano 
de comunicação e 
estratégia de 
mudança 
organizacional

a) Identificar stakeholders impactados com as melhorias priorizadas;
b) Avaliar impacto da mudança organizacional;
c) Identificar riscos associados à mudança organizacional;
d) Construir e validar plano de comunicação e estratégia de mudança 
organizacional para os processos.

Consultor de 
Processos (ou 
Estratégia);
Analista de 
Processos.

19

a) Plano de comunicação e estratégia de mudança organizacional 
dos processos contendo, no mínimo: análise da situação, objetivos, 
estratégias, meios de comunicação, conceito, recursos, resultados 
esperados.
b) Análise de Impacto e riscos da mudança organizacional juntos 
aos stakeholders dos processos;
c) Documentação de apoio (apresentações, relatórios etc.).

20 subprocesso

14

Realização de 
treinamento no 
novo modelo de 
execução de 
processo

a) Elaborar plano de treinamento incluindo: turmas, conteúdo 
programático, material de apoio, carga horária, objetivo de 
aprendizagem e cronograma;
b) Realizar treinamento virtual.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

8
a) Plano de treinamento;
b) Treinamento realizado.

30
turma de quatro horas de 
treinamento



Nº do 
serviço

Nome Descrição Perfil profissional
Total 
de UST

Produtos
Prazo 
(dias)

Unidade de fornecimento

15
Operação assistida e 
gestão da mudança 
organizacional

a) Ativar a sistemática de acompanhamento dos serviços e gestão da 
mudança organizacional junto com as unidades envolvidas;
b) Acompanhar o dia a dia, assegurando a completa internalização dos 
objetivos, marcos e entregáveis do serviço;
c) Realizar reuniões com as áreas gestoras para:
- Acompanhamento dos serviços no que tange a escopo, prazo, 
qualidade, custo, riscos e comunicação;
- Avaliação dos resultados alcançados (quantificáveis e não 
quantificáveis)
- Levantamento das variáveis facilitadoras e restritivas para a 
implementação da mudança organizacional
d) Identificar os pontos de melhoria do processo e do monitoramento 
da estratégia e avaliar o estágio de resistência à mudança 
organizacional dos atores envolvidos para elaborar, em conjunto com 
as equipes envolvidas, planos de ação para superação dos desafios e 
promoção do engajamento dos dirigentes e servidores.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

8

a) Relatório mensal contendo:
- A descrição das atividades realizadas para a implementação e 
acompanhamento do processo e do projeto de gestão da mudança 
organizacional, de forma a demonstrar que houve a efetiva 
internalização do modelo;
- Avaliação crítica dos resultados alcançados (quantificáveis e não 
quantificáveis) e das variáveis facilitadoras e restritivas de todo o 
processo, contendo recomendações e passos para a melhoria do 
processo, do monitoramento da estratégia e do engajamento dos 
dirigentes e servidores;
b) Documentação de apoio (apresentações, relatórios etc.).

30 dia útil

16

Análise de tendência 
e benchmarking de 
evolução do 
processo

a) Realizar análise de benchmarking de boas práticas como referencial 
de avaliação em relação à execução do processo;
b) Realizar análise de tendências relevantes nacionais e internacionais 
de inovações nos serviços executados pelo órgão;
c) Análise de trajetória de evolução dos serviços, indicando suas 
principais características e mudanças ao longo do tempo, por meio da 
técnica de roadmapping;
d) Realizar análise de tendências de comportamento dos usuários do 
serviço.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

20

a) Documento contendo os benchmarks identificados, fonte e 
fundamentação e avaliação da situação atual do processo frente 
aos benchmarks;
b) Relatório de tendências de inovações nos serviços executados e/ 
ou tendências de comportamento dos usuários do serviço, com as 
sugestões das principais ações a serem realizadas e ganhos 
esperados.

30
benchmark de cada 
processo

17
Análise de tendência 
e benchmarking de 
modelo de gestão

a) Realizar análise de benchmarking de boas práticas como referencial 
de avaliação em relação à execução do processo;
b) Realizar análise de tendências relevantes nacionais e internacionais 
de inovações nos serviços executados pelo órgão;
c) Análise de trajetória de evolução da gestão, indicando suas 
principais características e mudanças ao longo do tempo, por meio da 
técnica de roadmapping;
d) Realizar análise de tendências de comportamento dos usuários do 
serviço.

Consultor de 
Processos;
Analista de 
Processos.

42

a) Documento contendo os benchmarks identificados, fonte e 
fundamentação e avaliação da situação atual do processo frente 
aos benchmarks;
b) Relatório de tendências de inovações nos serviços executados e/ 
ou tendências de comportamento dos usuários do serviço, com as 
sugestões das pricipais ações a serem realizadas e ganhos 
esperados.

30 benchmark



Nº do 
serviço

Nome Descrição Perfil profissional
Total 
de UST

Produtos
Prazo 
(dias)

Unidade de fornecimento

18

Especificação de 
requisitos e 
arquitetura para fins 
de automatização 
do processo no 
BHDigital

a) Especificar os requisitos funcionais necessários à automatização do 
processo no BHDigital;
b) Definir os requisitos não funcionais para a automatização do 
processo no BHDigital;
c) Definir o permissionamento adequado para a execução do 
processo;
d) Levantamento e especificação das integrações necessárias, seja 
com o sistema legado ou com sistemas externos (exemplo: Aviso de 
Recebimento (AR) dos Correios);
e) Especificar os requisitos necessários para a construção de web 
services do processo dentro do BHDigital;
f) Especificar os relatórios necessários para o processo;
g) Elaborar documento com o detalhamento das informações tais 
como: regras de negócio, alertas, avisos, funcionalidades, integrações 
e outras informações que permitam a execução dos processos, além 
de estrutura de informações e dados a serem gerenciados no âmbito 
do processo;
h) Especificação dos indicadores de monitoramento do processo, 
indicando descrição, finalidade, unidade de medida, fórmula, meta, 
entre outras informações relevantes que possam impactar nos 
requisitos da automatização;
i) Definir as entidades que serão criadas, com especificação de todos 
os campos (tipo, formato, tamanho e obrigatoriedade). Caso seja 
utilizada alguma entidade já existente, ela deverá ser indicada, e as 
suas possíveis alterações, com análise de impacto nos processos já 
implantados;
i) Fazer o desenho de arquitetura do processo, explicitando todas as 
integrações necessárias e a forma de implementação destas 
integrações;
j) Explicitar, no desenho de arquitetura, todos os componentes que 
deverão ser desenvolvidos para o novo processo;
k) Explicitar, no desenho de arquitetura, todos os componentes que já 
existem na solução e que deverão ser utilizados no processo;
l) Desenvolver, testar e homologar junto aos clientes os protótipos 
para materializar a automatização do processo.

Analista de 
processos; 
Arquiteto de 
software;
Analista de 
automatização

184

a) Documento a especificação de requisitos funcionais e não 
funcionais necessários à automatização do processo no BHDigital. 
Nesse documento devem constar as especificações das 
integrações, relatórios, regras de negócio envolvidas, indicadores, 
campos, alertas, avisos e outras informações que permitam a 
execução dos processos, além de estrutura de informações e dados 
a serem gerenciados no âmbito do processo;
b) Documento de arquitetura do processo;
c) Protótipo homologado;
d) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, atas , dentre 
outros);
e) Planilha de controle de defeitos e melhorias apontadas durante 
a homologação do processo.

30 processo



Nº do 
serviço

Nome Descrição Perfil profissional
Total 
de UST

Produtos
Prazo 
(dias)

Unidade de fornecimento

19
Automatização do 
processo na 
plataforma BHDigital

a) Implementar o processo  na plataforma BHDigital, conforme os 
requisitos funcionais e não funcionais, protótipo, arquitetura e regras 
de negócio;
b) Criar os formulários necessários para os processos automatizados;
c) Construir web services do processo necessários para integração de 
sistemas,  inclusive aqueles que podem ser utilizados em integrações 
futuras, conforme levantamento;
d) Desenvolver as integrações que foram levantadas;
f) Fazer toda a parametrização necessária ao processo no BHDigital, 
inclusive as corretas parametrizações de permissionamento;
g) Executar os testes unitários, de sistema e testes integrados do 
processo, de ponta a ponta;
h) Fazer testes das integrações e da consistência dos dados gravados 
em sistemas legados frutos destas integrações;
i) Promover a automatização do processo para o ambiente de 
homologação, se necessário;
j) Especificar a carga de dados, para aqueles dados que são originados 
do sistema legado, se necessário;
k) Fazer a carga de dados no ambiente de homologação;
l) Gerar massa de testes para homologação;
m) Acompanhar e auxiliar o usuário durante a homologação do 
processo.

Analista de 
Automatização de 
Processos,
Analista de 
Processos,
Arquiteto de 
Sistemas

10

a)  Processo implementado e homologado na plataforma BHDigital, 
contendo comentários e descrições das atividades e scripts 
desenvolvidos;
b) Formulários validados;
c) Relatórios validados;
d) Web services de integração testados, aprovados e com as regras 
de utilização descritas;
e) Modelagem de processo em nível executável em ferramenta 
BPMS integrado a outros sistemas (web services, base de dados);
f) Documentação do processo elaborada no BHDigital;
g) Documentação de apoio (apresentações, relatórios, atas, dentre 
outros).

1,5
cada 
atividade/evento/integraçã
o no processo

20
Implementação de 
relatório simples no 
BHDigital

a) Relatórios simples são aqueles que não precisam de codificação na 
sua implementação, ou seja, podem ser desenvolvidos utilizando 
apenas recursos da ferramenta BHDigital.
b) Implementação do relatório conforme especificação;
c) Executar os testes necessários para a entrega do relatório em pleno 
funcionamento.
d) Homologação do relatório com o cliente.

Analista de 
Automatização

8 Relatório implementado, testado e homologado. 1 relatório simples

21
Implementação de 
relatório complexo 
no BHDigital

a) Relatórios complexos são aqueles que para serem implementados 
precisam de codificação além dos recursos da ferramenta BHDigital.
b) Implementação do relatório conforme especificação;
c) Executar os testes necessários para a entrega do relatório em pleno 
funcionamento.
d) Homologação do relatório com o cliente.

Analista de 
Automatização

24 Relatório implementado, testado e homologado. 3 relatório complexo

22
Teste de 
Performance

a) Elaborar o plano de teste de performance;
b) Desenvolver os scripts para a execução dos testes de performance, 
de acordo com a ferramenta definida pelo cliente;
c) Executar os testes de performance, conforme parâmetros e 
cenários definidos para o processo;
d) Analisar os resultados e elaborar o relatório de execução do teste 
de performance, com apresentação de indicadores sobre o quanto a 
solução requer de recursos de hardware e o tempo de espera 
necessário entre as ações/transações, com base no cenário esperado 
normalmente para execução do processo no ambiente de produção;

Analista de 
Automatização,
Arquiteto de 
Software

12

a) Documento de plano de testes de performance;
b) Scripts de execução dos testes de performance;
c) Relatórios de execução dos testes com suas respectivas análises, 
gargalos de execução, indicações de ajustes e diagnóstico da carga 
máxima suportada pelo ambiente.

3

cenário
(* Cenário de teste é uma 
sequência de ações que 
cumprem um objetivo e 
um comportamento de 
interesse do usuário.)



Nº do 
serviço

Nome Descrição Perfil profissional
Total 
de UST

Produtos
Prazo 
(dias)

Unidade de fornecimento

23
Transição do 
Processo

a) Elaboração do Plano de Implantação, contendo avaliação dos 
impactos, matriz de responsabilidades, plano de comunicação da 
mudança, infraestrutura afetada, entre outras informações relevantes 
à implantação do processo;
b) Promover a automatização do processo para o ambiente de 
produção e outros definidos pela CONTRATANTE;
c) Efetuar as devidas configurações do processo nos ambientes 
implantados;
e) Fazer a carga de dados necessárias à operacionalização do processo 
nos ambientes implantados

Analista de 
Automatização,
Arquiteto de 
Software

16
a) Plano de implantação;
b) Processo implantado em produção e outros ambientes 
necessários.

2 processo

24
Treinamento da 
ferramenta 
BHDigital

a) Este serviço diz respeito ao treinamento na utilização dos conceitos 
básicos da ferramenta BHDigital;
b) Elaborar plano de treinamento incluindo: turmas, conteúdo 
programático, material de apoio, carga horária, objetivo de 
aprendizagem e cronograma;
c) Elaborar e disponibilizar manual de treinamento;
d) Realização do treinamento com carga horária de 20 horas.
e) O treinamento poderá ocorrer em formato presencial ou online. Se 
for em formato presencial, a turma poderá conter até 20 alunos.

Analista de 
Automatização

20

a) Plano de treinamento.
b) Material disponibilizado. 
c) Treinamento realizado seguindo os critérios de aceitação e 
qualidade.

5 turma

25

Treinamento da 
automatização do 
processo na 
ferramenta 
BHDigital

a) Este serviço diz respeito ao treinamento na execução de 
determinado processo no BHDigital.
b) Elaborar plano de treinamento incluindo: turmas, conteúdo 
programático, material de apoio, carga horária, objetivo de 
aprendizagem e cronograma;
c) Elaborar e disponibilizar manual de treinamento
d) Realização do treinamento em modalidade presencial com o local 
da realização sendo de responsabilidade da CONTRATANTE, para 
turmas de no máximo 20 alunos, com carga horária de 8 horas.

Analista de 
Automatização

8

a) Plano de treinamento.
b) Material disponibilizado. 
c) Treinamento realizado seguindo os critérios de aceitação e 
qualidade.

2 turma

26
Operação Assistida 
da automatização do 
processo

a) Fazer o acompanhamento da operação do processo, de preferência 
presencial, acompanhando instâncias do processo que vão sendo 
executadas pelos usuários e validando os resultados e os dados das 
execuções, certificando que os mesmos estão consistentes e dentro 
do resultado esperado;
b) Estar sempre disponível para tirar as dúvidas dos usuários durante a 
execução do processo ponta-a-ponta;
c) Prover assistência operacional no uso da automatização, suas 
integrações e execução de todo o processo;
d) Atuar ativamente no diagnóstico e identificação de problemas;
e) Tratar e corrigir, em todos os ambientes da aplicação BHDigital, 
bugs que são identificados na execução da automatização do 
processo.

Analista de 
Automatização,
Analista de 
Processo

11

a) Documentação de apoio elaborada durante a operação assistida 
(apresentações, relatórios, atas, dentre outros);
b) Documentação da correção de bugs realizada durante a 
Operação Assistida.
c) Acompanhamento da execução do processo realizada e 
atendimento às dúvidas, garantindo o bom funcionamento do 
processo implantado.

1 dia útil



Nº do 
serviço

Nome Descrição Perfil profissional
Total 
de UST

Produtos
Prazo 
(dias)

Unidade de fornecimento

27

Elaboração de 
ajustes e melhorias 
em processos 
existentes ou na 
solução no BHDigital

a) Inclui ajustes e melhorias em integrações, formulários, fluxos, 
relatórios e componentes já existentes ou criação de novos destes 
itens;
b) Análise de impacto dos ajustes ou novas implementações, 
indicando os itens que serão impactados a partir da melhoria 
solicitada;
c) Elaboração de requisitos dos ajustes ou novas implementações, 
incluindo todos os impactos identificados;
d) Elaboração da documentação e/ou atualização da documentação 
legada.

Analista de 
Processo
Analista de 
Automatização
Arquiteto de 
Sistemas

17

a) Documentação da melhoria elaborada, com especificação de 
todos os impactos no processo;
b) Documentação de requisitos atualizada.
c) Documentação do processo atualizada no BHDigital.

2

processo que sofrerá os 
ajustes e melhorias
(** Uma determinada 
melhoria em algum ponto 
específico da 
automatização do processo 
ou de alguma regra do 
negócio, podendo gerar 
impactos em atividades, 
formulários, integrações 
entre outros itens do fluxo 
do processo.)

28

Desenvolvimento de 
ajustes e melhorias 
em processos 
existentes ou na 
solução no BHDigital

a) Inclui implementação no BH Digital de ajustes e melhorias em 
integrações, relatórios, componentes e formulários já existentes, ou a 
criação de novos destes itens.
b) Testes das evoluções;
c) Homologação das evoluções;
d) Transição para a produção e demais ambientes.

Analista de 
Processo
Analista de 
Automatização
Arquiteto de 
Sistemas

10

a) Evoluções implementadas no BHDigital, em perfeito 
funcionamento, em todos os ambientes da solução.
b) Documento de aceite do usuário sobre as evoluções 
implementadas.
c) Plano de implantação das transições para os ambientes 
necessários.

1,5

atividades, eventos, 
integrações e relatórios 
impactados ou criados na 
melhoria

29
Cadastro de 
Template de 
Documento

a) Incluir na solução BHDigital os tipos de documento e templates, 
com as respectivas implementações necessárias.
b) Executar os testes necessários.
c) Transição para a produção e demais ambientes.

Analista de 
Automatização

4 a) Tipos de documentos e templates criados 1
tipo de documento e 
template

30
Implementação de 
Ajustes Imediatos

a) Inclui um conjunto de ajustes nos processos automatizados. Estas 
melhorias são definidas pela CONTRATANTE diretamente com 
alocação de um profissional da CONTRATADA habilitado a fazer os 
ajustes de forma imediata.
b) Testes dos ajustes realizados
c) Transição para a produção e demais ambientes.
d) Atualização da documentação, se necessário.

Analista de 
Automatização

8
a) Ajustes implementados no BHDigital, em perfeito 
funcionamento, em todos os ambientes da solução.
b) Documentação atualizada, se necessário.

1
dia de trabalho por 
profissional alocado


