POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CONTA DE E_MAIL CORPORATIVO SEÇÕES DA OPM E OBM
Situação:

●

Criação

Redefinição de senha

Redefinição de nomeclatura - (Título da conta)
/ /2017
Data:

OPM/OBM:
Email da Seção: exemplo: opm.seção@pm.ba.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE
O propósito deste termo é assegurar que o policial militar, usuário de Correio Eletrônico disponibilizado pela Polícia Militar do
Estado da Bahia, tenha conhecimento das suas responsabilidades institucionais no uso da ferramenta.
A ferramenta de correio eletrônico adotada pela PMBA como instrumento de comunicação eletrônica corporativa é o OFFICE 365.
A forma de acesso ao OFFICE 365 é através do endereço http://portaldefacilidades.ba.gov.br
Compete ao Usuário do Correio Eletrônico:
•
Observar as diretrizes estabelecidas na NORMA 05 – Acesso e Utilização do Correio Eletrônico – das Normas de
Segurança da Informação, homologada através do Decreto Nº 13.473 DE 28 de novembro de 2011, disponível em
http://www.pm.ba.gov.br/dmt/nsiba.pdf
•

Atentar para a responsabilidade de manter sob sigilo os códigos de acesso à conta de email institucional da Seção
que chefia, face o seu caráter de responsabilização individual, bem como de comunicar ao DMT o seu
afastamento da chefia da
Seção assim que ela vier a ocorrer.

Declaração
, matrícula 30.

Eu,
que atualmente exerço minhas atividades no(a) Sigla do setor

,
,

email
, telefone
,
lí e concordo em seguir as regras descritas na NORMA 05 – Acesso e Utilização do Correio Eletrônico – das Normas de Segurança
da Informação, homologada através do Decreto Nº 13.473 DE 28 de novembro de 2011 e entendo que o não seguimento das regras
pode resultar em ação disciplinar.

__________________________________________________________________________
Solicitante
ESPAÇO PARA O DIRETOR/COMANDANTE:
Atesto que o solicitante é policial militar desta OPM/OBM e solicito a criação de sua conta de Correio Eletrônico no Ambiente
Colaborativo Office 365.

__________________________________________________________________________
Grau hieráquico e nome completo do comandante
Comandante do ...

