
Do Escritório de Processos
- EPO -

Art. 10. O  Escritório  de  Processos  da  PR/DF  -  EPO/PR/DF  detêm as  atribuições  da

melhoria de processos na Procuradoria.

Art. 11. Compete ao EPO/PR/DF:

I - Apoiar os Gerentes de Processos no acompanhamento e avaliação de cada processo;

II - Fomentar ações de melhoria contínua dos processos;

III - Participar e acompanhar a gestão dos projetos que envolvem melhorias de processos;

IV - Fomentar a integração entre os processos e áreas envolvidas;

V - Consolidar os registros, documentações, avaliação de melhores práticas e difusão de

aprendizados;

VI - Manter  e  promover  a  metodologia  e  melhores  práticas  de  gestão  por  processos

(padrões, regras e medidas de desempenho);

VII - Realizar a interlocução entre os gerentes de processos com a Administração;

VIII - Promover  treinamento  e  desenvolvimento  de  pessoal  nas  melhores  práticas  de

gestão de processos;

IX - Avaliar e gerir o portfólio de processo da PR/DF e a sua governança;

X - Observar a integração dos escritórios de processos das Procuradorias da República

nos  estados  e  das  Procuradorias  Regionais  da  República  feita  pelo  Escritório  de

Processos no MPF.

Art. 12. Os processos organizacionais no âmbito da PR/DF serão geridos por Gerentes

de  Processos  designados  pelo  Procurador-chefe  da  PR/DF  e  que  atuarão  conforme

orientações previstas em regulamento próprio.

Art. 13. Ao Gerente de Processo compete:

I - Coordenar,  organizar  e  acompanhar  a  execução  das  atividades  do  processo  de

trabalho;

II - Fornecer informações detalhadas do processo de trabalho à Chefia da PR/DF para

tomada de decisão;

III - Participar de projetos de melhoria de processos, quando necessário;



IV - Propor  melhorias  do  processo  de  trabalho,  quando  não  houver  projeto  em

andamento;

V - Promover a capacitação das pessoas executantes do processo.
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