Missão

Promover e valorizar o patrimônio cultural dos afro-brasileiros
e das comunidades tradicionais negras
Gestão do desenvolvimento e da inovação
Planejar a gestão do
desenvolvimento e da
inovação

Gerenciar processos
de negócio

Gerenciar
continuidade de
negócio

Monitorar a gestão do
desenvolvimento e da
inovação

Gerenciar custos
corporativos

Gerenciar a qualidade
dos processos de
negócios

Macroprocessos Gerenciais

Gestão da estratégia organizacional
Planejar a gestão da
estratégia
organizacional

Desenvolver o
planejamento
Institucional

Programar orçamento
institucional

Gerenciar programa e
projetos estratégicos

Monitorar a gestão da
estratégia
organizacional

Gestão da cultura e do desenvolvimento socioeconômico afro-brasileiros
Planejar a gestão da cultura
e do desenvolvimento
socioeconômico afrobrasileiros

Gestão da informação corporativa
Planejar a gestão da
informação e
documentação

Gerenciar documentos
arquivísticos

Gerenciar a segurança
da informação e
documentação

Administrar acervo
bibliográfico

Gerenciar o acesso à
informação e
documentação

Administrar acervo
museológico

Supervisionar as
informações cadastrais dos
segmentos afro-brasileiros

Monitorar a gestão da
informação
corporativa

Planejar a gestão da
comunicação
institucional

Desenvolver
comunicação
institucional

Desenvolver
atividades de
cerimonial
institucional

Gerenciar relações
públicas

Valor Público

Gerenciar programa de
educação com ênfase na
cidadania

Proteção das tradições afro-brasileiras

Preservar a cultura e os bens
afro-brasileiros

Desenvolver ações culturais
afro-brasileiras

Gerenciar ações de
sustentabilidade nas
comunidades quilombolas

Gestão da comunicação institucional

Coordenar a interlocução
entre sociedade e Estado
pelos direitos afro-brasileiros

Reconhecimento da verdade histórica
sobre o negro brasileiro

Monitorar a gestão da
cultura e do desenvolvimento
socioeconômico afrobrasileiros

Defender juridicamente as
comunidades quilombolas

Monitorar a gestão da
comunicação
institucionais

Gestão de controles institucionais

Macroprocessos de Suporte

Cadeia de Valor da Integrada do Estado

Gerenciar riscos
corporativos

Administrar as
proposições
normativas

Modelar a estrutura
organizacional

Planejar a gestão de
controles
institucionais

Desenvolver
inteligência
institucional

Gerenciar a segurança
institucional

Gerenciar a avaliação
de controles internos

Desenvolver
procedimentos
correcionais

Administrar
procedimentos de
ética e integridade
pública

Gerenciar
manifestações de
ouvidoria

Monitorar a gestão de
controles
institucionais

Gestão de pessoas
Planejar a gestão de
pessoas

Gerenciar
recrutamento e
seleção de pessoas

Desenvolver pessoas

Promover saúde,
segurança e qualidade
de vida das pessoas

Gestão de transferências de recursos
Planejar a gestão de
transferências públicas

Gerenciar os repasses

Prover pessoas

Gerenciar as
transferências
voluntárias
Monitorar a gestão de
transferências públicas

Gestão de logística pública

Recompensar diretos
e vantagens

Acompanhar vida
funcional

Reconhecer direitos
previdenciários

Administrar as
relações de trabalho

Gestão de administração financeira
Planejar a gestão da
administração
financeira
Gerenciar a execução
financeira

Administrar recursos
financeiros
Monitorar a gestão de
financeira

Gerenciar o
desempenho das
pessoas

Monitorar a gestão de
pessoas

Planejar a gestão de
logística

Gerenciar
contratações

Administrar bens
móveis permanente e
de consumo

Planejar a gestão de
patrimônio imobiliário

Caracterizar o
patrimônio imobiliário

Gerenciar cadastro do
patrimônio imobiliário

Administrar a
manutenção predial

Administrar
transporte e serviços
gerais

Monitorar a gestão de
logística

Administrar imóveis
de uso especial

Administrar obras
prediais

Monitorar a gestão de
patrimônio

Gestão de contabilidade pública
Planejar a gestão de
contabilidade pública
Gerenciar atos e fatos
contábeis

Gestão do patrimônio imobiliário

Administrar a execução
contábil
Monitorar a
contabilidade publica

Gestão de tecnologia da informação
Planejar a gestão de
Tecnologia da
Informação

Gerenciar rede de
comunicação de dados

Desenvolver de
sistemas corporativos

Administrar suporte
técnico

Monitorar gestão de
tecnologia da
informação

Gestão da consultoria jurídica institucional
Planejar gestão da
consultoria jurídica
institucional
Controlar a legalidade
dos atos
administrativos

Subsidiar a defesa da
União
Monitorar a gestão da
segurança jurídica e
soluções de litígios

