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Em 31 de Julho de 2020 o Portal gov.br completou um ano de existência! 

O gov.br foi lançado em 2019 a partir da integração entre o Portal de Serviços,
o Portal gov.br e o site do Planalto. Hoje, o Portal conta com mais de 50
portais migrados e a unificação de sites do governo federal continua

crescendo. 

Atingimos a marca de 3.669 serviços públicos federais cadastrados!
Parabéns a todos que contribuem diariamente para a construção dessa

história.

Novidades no Guia de Edição de Serviços: o que
mudou

O guia de edição de serviços apresenta dicas e
orientações para facilitar o cadastro e a atualização de
serviços por vocês, editores de serviços dos órgãos e
entidades federais.

 

Com o objetivo de aprimorar o conteúdo, fizemos
algumas mudanças e gostaríamos de compartilhar com
vocês.

 

     1. No item “como cadastrar e alterar serviços”
inserimos:

 

Informações sobre o suporte disponível

                            

    

Orientações sobre o login para edição de
conteúdo de serviços

Veja mais

https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=b9acc918f6&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=f4831ad272&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=1f9c1f70de&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=7c5772b814&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=e168a116f3&e=070943aa9d
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Dúvidas frequentes

 

     2. Incluímos também procedimentos feitos pelos
administradores do portal gov.br (equipe da área de
relacionamento e da área de canais digitais da
Secretaria de Governo Digital).

 

Importante: todos os informativos que enviamos a
vocês estão disponíveis na área de “publicações e
cursos”, assim como outros materiais. Confiram!

Todos por Todos: 800
serviços oferecidos à
população durante a
pandemia

Você já conhece a plataforma “Todos
por Todos”? É um site que reúne
ofertas de cursos, informações,
vagas de emprego, doações e
outros serviços para a população. A
página foi criada no início do período
da pandemia do coronavírus e
possui ofertas de diversas
instituições públicas e privadas.

Pesquisa em portos do país:

Saiba mais

https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=4c18244711&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=67aaa49efc&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=66853a6aab&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=6417399e90&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=c8789e58cb&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=f5e797e2f8&e=070943aa9d
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insumos para melhoria e integração
dos serviços
 

A iniciativa de integração digital dos portos do Brasil é
uma das prioridades do Ministério da Infraestrutura. Ao
longo do processo de transformação digital, foram
ouvidos os usuários dos serviços portuários para que a
automação represente também uma melhoria na
qualidade desses serviços.

Dicas do gov
 

Um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) está desenvolvendo um projeto para simplificação de vocabulário em
textos da área de saúde. O objetivo é facilitar o entendimento das pessoas
sobre o tema. Vale conferir:

 

http://www.ufrgs.br/textecc/acessibilidade/

https://www.ufrgs.br/ciencia/simplificar-para-compreender/

Serviços mais acessados do
gov.br
 

Em julho,13.251.515 usuários acessaram o Portal
gov.br, número que representa um aumento de +9%
em relação ao mês anterior.

Saiba mais

https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=cd1ea5a735&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=5880f63c44&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=9d9bea7d0f&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=fde8009e3e&e=070943aa9d
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Segue relação de serviços mais acessados no Portal
gov.br na segunda quinzena de Julho de 2020:

Sacar abono salarial: 946.978 acessos

Solicitar o seguro desemprego: 406.054 acessos

Obter a carteira de trabalho: 227.985 acessos

Solicitar auxílio emergencial: 181.185 acessos

Contestar o resultado ao auxílio emergencial:
143.158 acessos

Fonte: Dados do google analytics do portal gov.br

 

Sente falta de algum conteúdo? Tem sugestões de melhorias no conteúdo atual? Envie para a gente no
e-mail editor@servicos.gov.br. É muito importante recebermos um retorno de vocês! 

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

https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=9c854c3d69&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=e3fa550589&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=7cbcfe7a4a&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=978ec36632&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=1fcaa79380&e=070943aa9d
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=41d8886dbf&e=070943aa9d
mailto:editor@servicos.gov.br
https://mclist.us18.list-manage.com/track/click?u=11d936231c6a7850c1eaf92c2&id=1d21616f2a&e=070943aa9d

