FLUXOGRAMA
PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTOS DA ÁREA DE INVESTIMENTOS
INÍCIO
Publicação do Edital
de Credenciamento Anual

FIM

Ipreville já possui
recurso investido
na Instituição
Financeira e
afim?

Não

Caso o Ipreville não tenha
recurso
investido, mas tem interesse
em algum fundo novo, será
necessário encaminhar check
list para a Instituição, via email, solicitando os
documentos.

Arquivar o Atestado físico na
pasta/arquivo da Instituição na
sala da Gerência Financeira, e o
digitalizado na pasta da rede
interna do Ipreville:
Financeiro/Investimentos/Creden
ciamentos/Credenciamentos
ANO/Instituições Credenciadas.
Atualizar a relação de Instituições
credenciadas no Demonstrativo
das Aplicações e Investimentos
dos Recursos – DAIR - do
CADPREV – Sistema de
Informação da Previdência
Social.

Sim
Verificar a data de
vencimento do
credenciamento
anterior para a possível
atualização.

Se estiver à
vencer e for
necessário
atualizar?

Atualizar a relação das
Instituições credenciadas
e publicar no site do
Ipreville, com a data do
vencimento de cada
Atestado.

1 mês antes, encaminhar
check list, via e-mail para a
Instituição providenciar a
atualização dos documentos
para novo credenciamento
vigente.

Encaminhar o Atestado
assinado e digitalizado
via e-mail para a
Instituição.

Encaminhar Atestado de
Credenciamento para
verificação e assinatura
do Núcleo Gestor de
Investimentos.

Receber os documentos via
e-mail e fazer a conferência
conforme check list do
Edital.

Os
documentos
estão
corretos?

Não

Caso algum documento
esteja em
desconformidade ou
faltando, solicitar
novamente à Instituição.

Sim
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Se os documentos
estiverem corretos, emiti-se
o Atestado de
Credenciamento.

Legenda para análise do Fluxograma:

Símbolos
utilizados:

Significados:
Nome: Terminação
Significado: Indica o início ou o fim de um fluxo no diagrama de
processos;
Nome: Processo
Significado: Indica um determinado processo e suas funções e
atividades;
Nome: Decisão
Significado: Mostra que uma decisão terá que ser tomada e que
o fluxo do processo seguirá determinada direção em função
dessa decisão;
Nome: Documento
Significado: É um tipo de dado ou informação que pode ser lida
por pessoas, como um relatório impresso, por exemplo. No
presente caso, trata-se do Edital de credenciamento e Atestado
de Credenciamento;
Nome: Vários documentos
Significado: Indica que são vários documentos, como, no
presente caso, os documentos que compõe a habilitação das
Instituições interessadas no Credenciamento;
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