
Acesso Cidadão chega a mais de 500 mil usuários cadastrados

Mais de 14 mil candidatos já se inscreveram no Programa do Jovens Valores em 
sistema desenvolvido pelo Prodest

Serviço do Prodest permite acessar e 
compartilhar arquivos pela internet 

Prodest desenvolve o novo site da 
Polícia Militar
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O Acesso Cidadão – recurso que permite ao internauta adotar 
apenas uma senha para utilizar os serviços digitais do Governo 
do Estado -  ultrapassou o número de 500 mil usuários 
cadastrados. Desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo 
(Prodest), a ferramenta atingiu, no primeiro trimestre deste ano, 
a marca de 525 mil acessos. 

Saiba mais

O banco principal de vagas do Programa Jovens Valores, do 
Governo do Estado, já tem 14.930 estudantes cadastrados desde 
o último dia 10. Os interessados devem se inscrever pelo o site 
www.jovensvalores.es.gov.br, onde está o sistema de inscrições 
desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).

Saiba mais

Os funcionários públicos estaduais já podem 
armazenar arquivos e acessá-los de forma 
remota em qualquer lugar com acesso à internet. 
Essa ação é possível graças ao Drive.ES – 
ferramenta que disponibiliza e compartilha 
documen tos  on l i ne .  Esse  se rv i ço  fo i 
disponibilizado pelo Instituto de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Estado do 
Espírito Santo (Prodest) e utiliza equipamentos 
d o  D a t a  C e n t e r  ( c e n t r a l  d e  d a d o s 
governamentais), que fica na sede da autarquia.

Saiba mais 

O novo site da Polícia Militar do Espírito Santo 
(PMES) já está no ar. Desenvolvido pelo Instituto 
de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Estado do Espírito Santo (Prodest), o website se 
destaca por ser mais moderno e proporcionar 
uma maior interatividade com o público.

Nele, é possível encontrar informações sobre as 
unidades da PMES, as diretorias, as licitações e 
os projetos sociais e diversos notícias sobre a 
instituição. 

Sabia mais  

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest)

Avenida João Batista Parra, 44, Praia do Suá, Vitória-ES

www.prodest.es.gov.br

https://vimeo.com/prodest
https://twitter.com/prodestcomunica
https://www.facebook.com/prodest.iti/
https://prodest.es.gov.br/Not%C3%ADcia/acesso-cidadao-chega-a-mais-de-500-mil-usuarios-cadastrados
https://prodest.es.gov.br/Not%C3%ADcia/mais-de-14-mil-candidatos-ja-se-inscreveram-no-programa-do-jovens-valores-em-sistema-desenvolvido-pelo-prodest
https://prodest.es.gov.br/Not%C3%ADcia/servico-do-prodest-permite-acessar-e-compartilhar-arquivos-pela-internet
https://prodest.es.gov.br/Not%C3%ADcia/prodest-desenvolve-o-novo-site-da-policia-militar
http://bit.ly/2xw4xPV
https://www.linkedin.com/company/prodest-es

	Página 1

