
Nós da Secretaria de 

Governo Digital decidimos 

criar esse canal de 

comunicação com você, 

gestor e editor de serviços 

públicos federais, para 

compartilharmos novidades 

e orientações sobre o gov.br 

e também para recebermos 

informações de vocês, 

usuários do portal e também 

nossos parceiros. 

Como está organizado o 

conteúdo do Gov.br?

O Gov.br possui três tipos de conteúdo 

principais:

Notícias e informações de destaque 

na página inicial do Gov.br

Páginas dos órgãos e entidades 

federais que migraram para o portal

Serviços Públicos Federais 

(informações inseridas e atualizadas 

por vocês)

Conheça as últimas novidades sobre o Gov.br

Coronavírus-SUS

App do Ministério da 

Saúde com 

informações sobre o 

coronavírus na

loja do gov.br.

Quer cadastrar o app 

do seu órgão na loja?

Saiba como.

Login por

duplo fator

Está em implantação o 

login por duplo fator 

para editores de 

serviços, sem 

necessidade de 

liberação de IP. 

Saiba mais.

Temos uma página com as 

principais orientações para 

cadastro e atualização de serviços 

no gov.br. Se não conhece ainda, 

acesse: 

www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br

REDE DE EDITORES E GESTORES DE SERVIÇOS FEDERAIS DO GOV.BR

Seja muito

bem vindo(a)!

Os informativos serão enviados quinzenalmente, por e-mail. Se não quiser receber, 

é só responder esta mensagem nos informando que iremos retirá-lo da lista, ok? :) 

#TodosporTodos

Página para registro 

unificado de doações 

ao governo federal 

durante a pandemia do 

coronavirus.

Se usar siglas, coloque o significado!

Nome do serviço: inicie com verbo no 

infinitivo indicando a necessidade do 

cidadão que será atendida (registrar 

denúncia, solicitar registro, tirar carteira 

de vacinação, etc)

Nome da etapa: inicie com verbo no 

infinitivo que represente a ação do 

cidadão naquele momento do serviço 

(cadastrar solicitação, aguardar análise, 

receber resultado, etc)

Cuidado com links quebrados!

Dicas do Gov

Envie sua ideia para  

editor@servicos.gov.br

Será ótimo trazer os assuntos que 

mais interessam a vocês!

Quer sugerir algum tema 

para o informativo?

Não custa lembrar:

INFORMATIVO 01

O Gov indica

A Prefeitura de São Paulo lançou o programa 

“Linguagem Simples” para que o “burocratês” seja 

substituído por uma linguagem mais fácil e acessível ao 

cidadão. Olha só:

www.linguagemsimples.prefeitura.sp.gov.br/
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