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Para melhor visualização deste e-mail autorize o desbloqueio de imagens do Outlook.

Período: 01 a 15 de maio

Este é o nosso segundo informativo, esperamos que gostem!

Rede de Editores e Gestores de Serviços Federais do gov.br

Seja muito bem vindo (a)!

http://gov.br/
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Projeto de Linguagem Simples 

Está em andamento o projeto de simplificação da linguagem utilizada nos
serviços mais acessados e avaliados do gov.br.

Foram reescritos 11 serviços e a maior parte deles já está com as novas
versões publicadas. Agradecemos a parceria dos órgãos e entidades
participantes: INSS, Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura,
Ministério da Educação, INEP, Anvisa e Ministério da Cidadania!

Confira abaixo o link dos serviços que já tiveram seus textos revisados e
publicados:

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): Emitir Extrato de Pagamento
de Benefício

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (Ministério da Economia):
Sacar o Abono Salarial,
Obter a Carteira de Trabalho,
Solicitar o Seguro-Desemprego

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (Ministério da Economia):  
Acessar a Plataforma SINE Aberto,
Buscar emprego no Sistema Nacional de Emprego

Ministério da Educação (MEC): serviço Obter financiamento do FIES

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP): serviço Fazer o Exame Nacional do Ensino Médio

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): serviço Tirar o
Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia

Ministério da Cidadania (MC): serviço Inscrever-se no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal

No projeto de simplificação de
linguagem dos serviços, adotamos
como referência cursos e materiais
do instituto Comunica Simples.

Assista ao curso sobre as 7
diretrizes de linguagem simples no
canal do youtube. Inserimos o link

http://gov.br/
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=dfe5edc2ff&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=0a8a64b929&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=7253b50273&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=4435ec061f&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=977eb053bb&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=dca48d348b&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=4a77ce299e&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=d87822a017&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=dd5daa8a30&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=0d11755197&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=25e319575f&e=812cc8ca3a
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também no nosso guia de edição de
serviços, na parte de publicações e
cursos.

Novos portais migraram para o gov.br na segunda
quinzena de abril! 

Confira aqui

https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=5266028095&e=812cc8ca3a
http://gov.br/
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=b005203366&e=812cc8ca3a
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O cidadão tem mais uma opção para
recuperar seu acesso ao login do
gov.br: por meio de sua conta no
Banco do Brasil. Saiba mais.
 

A Galeria de Apps do Governo do Brasil já conta
com 91 aplicativos publicados, representando
cerca de 27,6 milhões de instalações ativas nos
últimos 30 dias. Confira aqui.

Atualize o cadastro dos editores responsáveis com frequência. É muito
importante falarmos com as pessoas certas!

 

Conheça as diretrizes da Estratégia de Governo Digital - 2020 a 2022 

 

Não custa lembrar: temos uma página com as principais orientações para cadastro e atualização de
serviços no gov.br. Se não conhece ainda, acesse aqui.

E quer sugerir algum tema para o informativo? Envie sua ideia para editor@servicos.gov.br ! Será ótimo
trazer os assuntos que mais interessam a vocês.

https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=a87b230df0&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=530117e121&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=b0ae809f27&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=22cc584e57&e=812cc8ca3a
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=1cef7b2725&e=812cc8ca3a
http://gov.br/



