
Questionário de Atratividade em 
Projetos de TIC
- Este questionário deverá ser preenchido pela área demandante.

* Obrigatória

* Este formulário registrará seu nome. Preencha-o.

Nome do Projeto: * 1.

 

Informe o maior dispositivo normativo que obriga a execução do projeto, segundo hierarquia de Leis:

Qual o nível de obrigatoriedade do projeto? * 2.

Leis ou decretos presidenciais

Determinações externas ao Ministério da Saúde, como portarias interministeriais, acordos
internacionais, recomendações de auditorias externas, resoluções, recomendações de órgãos de
controle, entre outros

Determinação interna do Ministério da Saúde por meio de priorização

Portaria ou outros tipos de normativos internos

Não teve origem em nenhum dispositivo normativo
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Qual o prazo limite imposto para entrega do produto final do projeto de TI? * 3.

Até seis meses

Até nove meses

Até doze meses

Acima de doze meses

Não há prazo limite

Qual o prazo limite para iniciar o projeto, considerando sua duração e prazo limite 
imposto para conclusão? * 

4.

Até um mês

Até três meses

Até seis meses

Não há prazo limite

Não se aplica

Os produtos do projeto de TI terão como público-alvo, principalmente: * 5.

Sistema Único de Saúde ou Cidadão

Órgãos da Administração Pública ou organismos internacionais

Todo o Ministério da Saúde

Mais de uma Unidade do Ministério da Saúde

A Unidade demandante

Não se aplica
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- Redução de custos (excluindo custos de pessoal). 
- Redução tempo de execução atividades. 
- Redução incidência erros.

Quantos destes Benefícios abaixo o projeto irá propiciar: 
 * 

6.

Três

Dois

Um

Não se aplica

Nenhum

Em relação ao ciclo de vida dos produtos do projeto de TI, pode-se afirmar que: * 7.

O projeto entrega uma solução definitiva

O projeto entrega uma solução temporária (solução de contorno)

O projeto entrega insumos para uma solução

Não se aplica

Nenhuma das opções anteriores

Os produtos do projeto de TI, irão: * 8.

Criar solução para um novo processo ou serviço ou atualizar a tecnologia de uma solução visando
à redução do risco de descontinuidade

Expandir solução para um processo ou serviço

Automatizar um processo ou serviço manual

Não se aplica

Nenhuma das opções anteriores
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Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

Microsoft Forms

1) O PDTIC encontra-se disponível em: https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/PDTIC-
2019-A-2021-FINAL-14-DE-AGOSTO-2019.pdf (https://datasus.saude.gov.br/wp-
content/uploads/2019/08/PDTIC-2019-A-2021-FINAL-14-DE-AGOSTO-2019.pdf) 
2) Os 10 Objetivos Estratégicos estão disponíveis na página 38 do PDTIC.

Quantos Objetivos Estratégicos do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC) o projeto está relacionado? * 

9.

7 ou mais

5 ou 6

3 ou 4

1 ou 2

Nenhum

1) A ESD encontra-se disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_saude_digital_Brasil.pdf 
(https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_saude_digital_Brasil.pdf) 
2) As 7 prioridades estão disponíveis na página 25 da ESD.

Quantas prioridades do Plano de Ação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil (ESD) 
o projeto está relacionado? * 

10.

6 ou 7

4 ou 5

2 ou 3

Somente 1

Nenhuma
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