
Do Núcleo de Infraestrutura
de Tecnologia da Informação
- NUITI -

Art. 10. Compete ao Chefe do Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;

II - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do Núcleo;

III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;

IV - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

V - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;

VI - Confeccionar ofícios e memorandos;

VII - Prestar informações, quando solicitado;

VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;

IX - Assegurar  a  conformidade  das  ações  da  área  de  infraestrutura  de  tecnologia  da

informação ao PETI, ao PDTI e às diretrizes e orientações emanadas pela Secretaria de

Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal;

X - Identificar necessidades e deficiências que afetem o setor e propor à chefia imediata

ações  para  solucionar  e/ou  mitigar  essas  questões,  seja  com  a  capacitação  dos

colaboradores, ou com aquisições de bens e contratação de serviços;

XI - Acompanhar  e  monitorar  as  atividades  relacionadas  à  fiscalização  técnica  de

contratos e às aquisições no âmbito do NUITI, em alinhamento com as orientações da

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal;

XII - Produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área

de atuação;

XIII - Delegar  e  designar  responsabilidades  e  atividades  inerentes  à  infraestrutura  de

tecnologia  da  informação  e  comunicação  aos  seus  subordinados,  acompanhando  o

desempenho das atividades;

XIV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Art. 11. Compete ao Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação:



I - Executar as atividades relacionadas à infraestrutura de tecnologia da informação e à

sustentação de soluções em alinhamento com as orientações da Secretaria de Tecnologia

da Informação;

II - Organizar, manter e gerenciar os ambientes de rede local da PR/DF, bem como de

videoconferência, transmissão e publicação de vídeos  e de comunicação de voz,

promovendo o funcionamento integrado de seus dispositivos;

III - Executar, manter e gerenciar cópias de segurança dos dados armazenados nos

servidores  da rede local  da PR/DF  e de ambiente de contingência homologado pelo

Ministério Público Federal;

IV - Instalar,  configurar  e  realizar  manutenção  nos  recursos  operacionais  de

equipamentos servidores e de armazenamento em operação na PR/DF;

V - Fiscalizar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos serviços de

rede em operação na unidade, quando realizados por terceiros;

VI - Garantir níveis adequados de desempenho e disponibilidade para os serviços de

rede em operação na rede local da PR/DF e em ambiente de contingência homologado

pelo Ministério Público Federal;

VII - Garantir  a  continuidade e  a  disponibilidade dos sistemas de informação sob sua

responsabilidade;

VIII - Monitorar a  utilização  dos  equipamentos servidores e  de  armazenamento e seus

respectivos serviços em operação na rede local da  PR/DF e em ambiente de

contingência homologado pelo Ministério Público Federal;

IX - Elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados à infraestrutura de

tecnologia da informação;

X - Elaborar projetos básicos e termos de referência, para subsidiar a aquisição de

bens e a  contratação de equipamentos de infraestrutura sob sua responsabilidade, de

acordo com os  padrões  estabelecidos  pela Secretaria de Tecnologia da Informação e

Comunicação;

XI - Executar as atividades relacionadas à segurança da informação;

XII - Manter atualizados os recursos de segurança da informação disponíveis na rede

local da PR/DF;



XIII - Atuar no tratamento e na resposta a incidentes de segurança de redes de

computadores da PR/DF;

XIV - Acompanhar e realizar  testes  de vulnerabilidade nos  ambientes  operacionais  da

PR/DF;

XV - Promover a cultura da segurança da informação entre a equipe técnica e os

usuários de recursos de tecnologia da informação;

XVI - Zelar pelo cumprimento das políticas e normas institucionais relativas à segurança

da informação;

XVII - Elaborar  relatórios técnicos  sobre assuntos  relacionados  à segurança da

informação; 

XVIII - Fiscalizar e zelar pela conformidade com as normas de segurança da informação

definidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;

XIX - Apoiar a CTIC no cumprimento de suas competências, observando as diretrizes do

Planejamento  Estratégico  de Tecnologia  da  Informação -  PETI  e  do  Plano Diretor  de

Tecnologia da Informação - PDTI do Ministério Público Federal; e

XX - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.
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