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OBJETIVO

Todas as informações contidas neste documento são consideradas privilegiadas e pertencentes à
SEFAZ-ES para uso interno. Este material inclui método de trabalho considerado sigiloso e a sua
divulgação só deverá ser praticada com a finalidade específica de avaliação de seu conteúdo para
aprovação e contratação deste serviço. Sendo assim, nenhuma parte deste documento poderá ser
reproduzida, por quaisquer meios, sem a permissão da GETEC/SUINT. As informações contidas neste
documento representam a visão atual da GETEC/SUINT em relação aos produtos e soluções nele
contidas até a data de sua divulgação e publicação. A elaboração e confecção do seu conteúdo
foram realizadas com base em documentações e publicações dos próprios fabricantes.
As logomarcas utilizadas são marcas registradas de seus respectivos fabricantes.
Dessa forma, a presente norma define os critérios para acesso e utilização da rede SEFAZ, por meio
de dispositivos eletrônicos, a fim de dar ciência e responsabilidade sobre o uso neste ambiente
tecnológico.
2.

ABRANGÊNCIA

2.1

Secretaria de Estado da Fazenda.

3.

SIGLAS

GETEC: Gerência de Tecnologia da Informação.
SUINT: Subgerência de Infraestrutura Tecnológica.
GRH: Grupo de Recursos Humanos.
SEFAZ: Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo.

4.

SOLICITAÇÕES, AUTORIZAÇÕES, REVOGAÇÕES E UTILIZAÇÃO DOS ACESSOS

4.1

O acesso às redes da SEFAZ se dará da seguinte forma:
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4.2

MEIO DE ACESSO

QUEM PODE UTILIZAR OS RECURSOS BÁSICOS PERMITIDOS

Rede cabeada (LAN)

Apenas Agentes Públicos da SEFAZ

Rede sem fio (Wi-Fi)

Agentes Públicos ou Visitantes

Os acessos serão concedidos ou revogados conforme descrito a seguir:
AGENTES PÚBLICOS DA
SEFAZ

TERCEIROS (PARCEIROS,
FABRICANTES, ÓRGÃOS)

QUEM SOLICITA
OU AUTORIZA

O pedido de cadastro de
um novo usuário no
sistema da SEFAZ e
recursos além dos básicos
devem ser solicitados pela
chefia imediata do usuário,
conforme suas atribuições
e necessidades

O pedido de cadastro de
um novo usuário no
sistema da SEFAZ e
recursos além dos básicos
devem ser solicitados pela
chefia imediata do usuário,
conforme suas atribuições
e necessidades

COMO
SOLICITAR

Requisitar por abertura de
chamado na Central de
Solicitações da SEFAZ

Requisitar por abertura de
chamado na Central de
Solicitações da SEFAZ

MEIOS DE
ACESSO
PERMITIDOS

Rede cabeada e rede sem
fio

Rede cabeada e rede sem
fio

REDE CABEADA E SEM FIO:
Qualquer dispositivo
fornecido pela SEFAZ
REDE SEM FIO UTILIZANDO
O SSID
WF_ACESSO_VISITANTE
OU WF_BYOD: Dispositivo
móvel particular
Indeterminado (expira
quando do desligamento
do colaborador do quadro
funcional da SEFAZ)

REDE CABEADA E SEM FIO:
Qualquer dispositivo
fornecido pela SEFAZ
REDE SEM FIO UTILIZANDO
O SSID
WF_ACESSO_VISITANTE OU
WF_BYOD: Dispositivo
móvel particular
Por tempo determinado
(expira conforme data
informada no chamado de
abertura da conta)

DISPOSITIVOS
PERMITIDOS

PERÍODO DE
ACESSO

4.3

VISITANTES

Não há necessidade de
cadastro no sistema da
SEFAZ

O solicitante deverá
informar sua
identificação no portal
de acesso a rede sem fio
Apenas pela rede sem
fio com SSID:
WF_ACESSO_VISITANTE

Dispositivo móvel
particular

Tempo de duração da
visita, sendo possível se
reconectar caso houver
necessidade

As seguintes informações devem ser fornecidas ao registrar um chamado na Central de
Solicitações da SEFAZ para cadastro no sistema:
•
•
•

Nome completo do usuário que irá utilizar o acesso;
Nome da instituição ou da empresa que o usuário representa, quando for o caso;
Caso houver necessidade de acessos ou permissões especiais, estes devem ser informados
no chamado.
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4.4

Quando as atividades do agente público da SEFAZ forem encerradas, o GRH ou o Gestor/Fiscal
de Contratos deverá notificar a GETEC, por meio da Central de Solicitações da SEFAZ, para que
a credencial de acesso à rede SEFAZ seja desabilitada.

4.5

Quando o agente público da SEFAZ sofrer alteração de cargo, o GRH deverá notificar a GETEC,
por meio da Central de Solicitações da SEFAZ, para que as permissões na conta do usuário
sejam revogadas.

4.6

A chefia que solicitou a concessão de acesso pode, a qualquer momento, solicitar revogação
das permissões do agente público da SEFAZ.

4.7

Regularmente é executado um script no domínio de rede da SEFAZ para identificar as contas
de usuários que não efetuaram login há mais de 90 dias. As contas são analisadas e o
procedimento abaixo é seguido:
•

Identificar o setor responsável pela conta do usuário;

•

Verificar com o responsável do setor a possibilidade de excluir ou desativar a conta de
rede:
o Desativar: Caso seja possível desativar a conta, seguir com o procedimento de
Exoneração da SEFAZ;
o Desabilitar: Se for necessário apenas desabilitar a conta, seguir com o
procedimento para desabilitar a conta.

•

Caso não seja possível desativar ou desabilitar a conta, deverá ser incluído no campo
DESCRIÇÃO na guia GERAL no Active Directory (conta do usuário) o motivo, além de um #
entre parênteses (#) conforme exemplo abaixo:

Exemplo:

4.8

Usuário

Último Login

Descrição

Setor

Nome do usuário

04/01/2020 11:00:36

Efetivo
(Licença maternidade
até set/20)(#)

GERAC/SUGEC/CPL

O acesso à Internet através da rede SEFAZ é fornecido para fins profissionais. Entretanto, é
permitido o uso da mesma para fins particulares, desde que não infrinja as regras e diretrizes,
bem como não traga prejuízo ao negócio e desempenho desta SEFAZ.
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5.

NÚMERO DA VERSÃO E DATA

5.1

Versões e datas:
Versão
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V2
V3
V4
V5
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