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Introdução 

Este documento possui como objetivo demonstrar os conceitos e elementos básicos para que 

você entenda o que são os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e os Fluxogramas, qual a 

sua importância, seus elementos e como utilizá-los na sua rotina de trabalho. 

A padronização das tarefas é importante para o serviço público, pois há ganhos de qualidade 

com a organização administrativa e a continuidade do trabalho, bem como com a transparência 

do que é feito pela Secretaria. 

Possuindo o manuseio destas ferramentas, facilita-se a identificação do passo a passo para a 

execução dos serviços realizados pelo seu setor de trabalho, pois você terá à disposição o 

detalhamento das operações rotineiras mais simples até os processos mais complexos. 

Os POPs e Fluxogramas serão um verdadeiro guia para o desempenho das suas funções. Espera-

se o envolvimento e a participação de todos os colaboradores da Secretaria para o 

aperfeiçoamento continuado dos documentos elaborados.  
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Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) 

 

POP é o documento responsável por estabelecer e descrever as 
atividades relacionadas a determinada rotina de trabalho, de forma 
padronizada e objetiva.  

 

Por meio do POP, o servidor conhece as tarefas que dizem respeito ao 
seu setor e consegue executá-las de forma estruturada. 

 

Com um padrão de trabalho, os colaboradores conseguem descrever 
aquilo que executam, possibilitando o domínio e a melhoria contínua 
das suas atividades, com sugestões de novos procedimentos ou de 
correções aos já existentes. 

 
Quando as atividades administrativas possuem procedimentos já 
estabelecidos, é possível que haja o compartilhamento dos deveres e 
responsabilidades no setor e a perpetuação do trabalho caso haja novos 
colaboradores. 
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Elementos do POP 

  

Objetivo 

Define o motivo da 
criação do processo. 

Qual a razão de 
existência. 

Abrangência 

Elenca todos os 
órgãos e entidades 

envolvidos no 
processo. 

Referências 

Constam as leis, 

regulamentos, 

manuais e demais 

indicações utilizadas 

para cumprir o 

objetivo do serviço. 

 
Procedimentos e 

Responsabilidades 

Descreve o passo a 
passo de como é 

feita a execução da 
atividade, bem 
como os seus 
responsáveis. 

Indicadores de 

desempenho 

Comprova os 
resultados, ou seja, 

permite 
acompanhar o grau 

de cumprimento das 
rotinas de trabalho. 

 

Definições 

Explicita todas as 
siglas que constam 

no POP. 

Registros e 

Documentos 

Informa os materiais 
que servem de base 
para a execução do 
processo ou estão 
relacionados a ele. 
Exemplos: outros 

POPs, Fluxos, 
Relatórios etc. 

Anexos 

Relaciona todos os 
modelos de 
documentos 
necessários à 
realização do 

serviço. Exemplos:  
Formulários, 

Tabelas, Certidões 
etc. 
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Fluxogramas 

 

Os fluxogramas são ferramentas de representação gráfica que 
possibilitam a visualização das etapas de um serviço da Secretaria. 

 

Os fluxos possuem vários símbolos que indicam a ação ou o momento 
de alguma atividade, como uma etapa de decisão, o início de uma tarefa 
ou a sua finalização. 

 

Com esta ferramenta em mãos, torna-se mais fácil de entender como os 
serviços são prestados na Secretaria, pois os desenhos descrevem a 
sequência completa até se chegar à conclusão da atividade, além de 
serem de fácil leitura. 

 

Além disso, considerando que vários processos da secretaria passam por 
diversos setores, o fluxograma permite um olhar total e abrangente do 
serviço. 
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Elementos do Fluxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Título 
Determina o serviço 

ao qual o fluxo se 
refere. 

 

Tarefa 
Indica a etapa do 

procedimento a ser 
executada. 

 

Setor 
delimita a 

responsabilidade e a 
unidade/núcleo/coo
rdenadoria em que 

ocorre a tarefa. Se o 
setor for externo à 

SEAD, será 
representado com a 

caixa cinza. 
 

Legenda 
Explica o significado 
de cada elemento 
utilizado no fluxo. 
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Consolidação de Pops e Fluxos 

Trata-se do documento que agrupa todos os pops e fluxos de uma coordenadoria de maneira 

organizada, com o objetivo de facilitar a consulta a esses materiais. 

Dentro de um documento de consolidação, é possível, através dos sumários (que funcionam 

como menus), navegar pelos documentos, consultado as informações mais facilmente. 

Atualmente, são três consolidações publicadas: da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da 

Coordenadoria de Sistemas Corporativos e a da Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística. 

Como acessar 

Para acessar os documentos, entre no portal da SEAD (sead.portal.ap.gov.br) e clique no botão 

“Pops e Fluxos”, no rol de navegação. Ou clique aqui. 

 

Selecione qual a consolidação que você quer consultar e clique no ícone ao lado do nome. O 

documento abrirá em uma nova aba do navegador. 

 

  

https://sead.portal.ap.gov.br/
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
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Como navegar na Consolidação 

Ao acessar o documento, você pode usar os sumários para encontrar os documentos que precisa 

e, a qualquer momento, clicar no botão “Voltar ao sumário principal” no canto inferior da 

página. 

 

 

Nos sumários, você vai encontrar: 

 

 

 

Busca rápida 

Também é possível procurar por termos específicos com o comando “ctrl + F”. Essa função irá 

retornar todos os termos encontrados no documento. 

 

  

Sumário principal

Dividido pelos núcleos e unidades

Sumário detalhado

Núcleos e Unidades com a relação dos 
seus Pops e fluxos.

CTRL F
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Links úteis 

Portal da SEAD: sead.portal.ap.gov.br 

Portal de Serviços: servicos.portal.ap.gov.br 

Página de Consolidações de Pops e Fluxos da SEAD: sead.portal.ap.gov.br/consolidacao 

 

 

https://sead.portal.ap.gov.br/
https://servicos.portal.ap.gov.br/
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao

