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Apresentação
O Manual de Navegação do Sítio do Governo do Estado do Espírito Santo foi criado com o
objetivo de apresentar as principais funcionalidades e informações disponíveis no sítio principal
do Governo: https://www.es.gov.br

1. Página Principal
1.1 Cabeçalho
No Cabeçalho do Sítio do Governo do Estado do Espírito Santo são disponibilizados a barra de
pesquisa e os seguintes botões e links, conforme figura abaixo:

Figura 1 - cabeçalho da página principal

Links - Na parte superior existem os Links, que permitem acessar outras páginas na web ou do
próprio sítio (figura 2).
a) Portal da Transparência: link que redireciona o usuário para o Portal da Transparência
do Estado do Espírito Santo, um dos instrumentos criados pelo Governo do Estado do
Espírito Santo para divulgar os dados públicos necessários para o pleno exercício do
controle social pelo cidadão. É a ferramenta por meio da qual a sociedade capixaba
poderá adquirir o conhecimento necessário para o controle das ações de governo, bem
como contribuir para a prevenção e combate à corrupção. Endereço Eletrônico:
https://transparencia.es.gov.br/
b) Acesso à Informação: link que redireciona o usuário para o Portal de Acesso a
Informação – página da internet criada com a finalidade de promover uma melhor
Av. Praça João Clímaco, 142 - Cidade Alta, Centro
CEP: 29015-110 - Vitória / ES
Tel.: (27) 3636-1210
www.es.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
compreensão do direito básico de acesso à informação, tanto por parte dos servidores
públicos
quanto
pelos
cidadãos.
Endereço
Eletrônico:
https://acessoainformacao.es.gov.br/
c) Mapa do Site: link que redireciona o usuário para uma página na qual se pode observar
uma visão geral do conteúdo disponível no sítio.

Figura 2 - Links na parte superior da página

Acessibilidade - Ainda na parte superior, à direita, existem os ícones que representam
funcionalidades para facilitar o acesso às informações (figura 3 - acessibilidade).
a) Botões de acessibilidade: botões de acessibilidade que permitem acessar as seguintes
funções:
A+ Aumenta o tamanho dos textos do sítio.
A- Diminui o tamanho dos textos do sítio.
A= Redimensiona os textos para o tamanho original.
Aumenta o contraste entre as cores de texto e fundo.

Figura 3 – Acessibilidade

Mídia Social – São os perfis oficiais do Governo do Estado do Espírito Santo difundido na
internet.
flickr: https://www.flickr.com/photos/governodoes/albums
facebook: https://www.facebook.com/GovernoES
twitter: https://twitter.com/governoes
Youtube: https://www.youtube.com/user/governoes
Instagram: https://www.instagram.com/governo_Es/

Figura 4 – Mídias sociais
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Barra de pesquisa – Permite encontrar de forma rápida conteúdos postados no sitio.

Figura 5 – Barra de pesquisa

A página inicial do Portal da Transparência é composta de um menu principal, ao alto da janela,
que acessa todas as páginas disponíveis. A construção do menu foi pensado de forma a organizar
os conteúdos, que também são acessados por outros meios, como veremos a seguir.

1.2 Opções de conteúdo
A página inicial do sítio do Governo do Estado do Espírito Santo é composta por dois menus
principais, localizados no lado esquerdo da janela: Página Principal e Centrais de Conteúdo. A
construção do menu foi pensada de forma a organizar os conteúdos mais importantes do sitio.

Página principal – É composta pelos submenus Espírito Santo, Notícias, Governo, Cidadão,
Empresas, Invista no Espírito Santo, Servidor, Contato, Acesso à informação.

Figura 6 – Opções do menu principal

a) Ao se clicar em Notícias o usuário é redirecionado à uma página com o conteúdo da
notícia, no qual se pode ler as publicações dos atos mais recentes praticados pelo
governo.
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Figura 7 – Opções do menu principal (notícias)

b)

Os demais submenus possuem mais opções de pesquisa, como observado na figura
abaixo:

Figura 8 – Opções do menu principal (outras informações)

Centrais de Conteúdo – É composto pelos submenus Imagens, Vídeos, Aplicativos, Arquivos para
Download, Peças de Campanhas para Download.
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Figura 9 – Centrais de Conteúdo

Imagens, vídeos e Aplicativos também podem ser acessados através de Galeria de Fotos, Galeria
de Vídeos e Aplicativos Móveis situados no campo inferior da janela.
O sítio do Governo do Estado do Espírito Santo ainda conta com uma área de divulgação dos
meios de comunicação social do Governo do Estado do Espírito Santo, formados por:

•

Diário Oficial do Espírito Santo http://dio.es.gov.br/

•

Rádio Espírito Santo: http://www.rtv.es.gov.br/web/player_radio.htm

•

TV Educativa do Espírito Santo: Responsável por promover uma comunicação pública e
democrática que propicie o acesso à informação, educação e cultura, estimulando a
reflexão crítica da realidade. Endereço eletrônico: https://tve.es.gov.br/

Figura 10 – Imprensa
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