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Criando um Plano de 
Gerenciamento de Riscos

SGE/EGP – Escritório Geral de Projetos
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Com o SESuite aberto, logado na função STAFF, Clique na aba superior Componentes (1), 
em seguida em Projetos (2) e depois em “Acompanhamento de projeto”(3)

(1)

(2)

(3)
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Com a Acompanhamento de projeto, clique em PESQUISAR (1) e de um duplo clique no
seu projeto. (2)

(1)

(2)
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Na aba Associações, clique em Plano de Ação (1), abrirá a aba do Plano de Ação, clique
em Incluir - Plano e Ação” (2). Quando as categorias dos Planos de Ação abrir, clique em
PGR – Plano de Gerenciamento de Riscos

(1)

(2)

(3)
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A janela ao lado irá abrir. Deve clicar
em + - Incluir (1) para elencar uma
nova ação.
Vale lembrar que cada risco que
possa ser (Evitável/Mitigável) e (Grave
e Médio Impacto) deverá ter 1 ação.
Portanto deve-se criar 1 ação para
cada risco e as renomear com o nome
do riscos. (2)
Depois de inseridos e renomeados
deve-se clicar em Salvar para liberar
os componentes. (3)

(1)

(2)

(3)

!!!!! CASO ESSA JANELA NÃO ABRA, OLHE NO PRÓXIMO SLIDE
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Caso não abra nenhuma janela, você pode fechar o Dados do Projeto. Clique em Minhas
Tarefas, Plano de Ação - Planejamento (1). A janela de Planejamento de plano de ação se
abrirá, caso não apareça nada clique em PESQUISAR. Marque o plano de ação do seu
projeto (2) e em seguida clique em ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO (3)

(1)

(2)

(3)

!!!!! CASO ESSA JANELA DO SLIDE 
ANTERIOR NÃO ABRA

!!!! VOLTE AO SLIDE ANTERIOR
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Após salvo, a opção Ação no Menu Visualização estará disponível (1). Para cada Risco,
deverá criar uma ação. Quando você clicar, preencha os dados de (Quando?, Porque?, O
Que ?, Como ?) (2) Após esses dados terem sido inclusos, clicar em Salvar e Sair (3).
Repita esse processo para cada riscos.

(1)

(2)

(3)



2

Após os planos terem sido criados para cada Riscos, deve-se clicar em Plano de Ação (1),
em seguida na aba Atributo e indicar a Secretaria que você faz parte. (2) Esse processo só
precisa ser feito uma vez, após isso clique em Salvar e Sair (3), E OK em Enviar o plano
para próxima etapa! Pronto!! Seu plano de ação será inserido!!!

(3)

(2)

(1)



Qualquer dúvida entre em 
contato com no Ramal 1054

Bruno de Paula Lopes
Walberto Costa Terra


