
PODER JUDICIARIO FEDERAL
Tribunal Regio~al do Trabal~o - 2" Regiao

AlA N° 03/201.1

CaMirE DE tECNOL9GIA DA'INFORMACAO

REUNIAO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2011

Aos quinze dias.do mes ae dezembrodo ana de dais mil e
onze, as dezessete horas,' no 24? andar do edificio sede do Tribunal Regional do Trabalho

da 2a Regiaoj reuniram-se, sob a coordenagao da Execelentissima Senhora

Desembargadora Jucirema Ma~ia Godinho Gon~alves, Coordenadora do' Comite ge. '

Planejam-ento e' Gestao, a Excelentissimo Senhor Desembargador Pedro Carlos. .
Sampaio Garcia,alem dos servidoreS" membros da Comissao de T-ecnologia. da

I • . i

lr;1farma9ao continuida pelo Ata GP N° 14/2011.

A Desembargadora Jucirem~ Gon9alves ana'.isou, inicialmente, as
. .

processos licitat6rios apr~sehtados pela diretora -da Secretaria de Appio Administrativo,
/ '., -

Adriana Marcellino, que informou ter extra ida c6pia dos processos, un1a vez que a ori~inal

esta, em processo de aprova9aopela Secretaria de Controle Interno e Diretoria Geral de

Administra9ao, Os proces,sos CD~320 (Delphi), PG 93 (URA), PG 95 (Switch/Switch core),

PG 99 (Manuten9ao Vigeoconferencia) e PG 100 (lmpressoras para; etigueta de processo)

, foram todos aprovados.

Em seguida a diretora da Secreta ria de Apoio Administrativo retirou-se da

reuniao, autorizada· pela Desembaradara 'Juci~emaGon9alves, .que passou a analisar,
',. . ,

junto com a Desembargador Pedro, Carlos Sampaio Garcia, as assuntos apresentados

pela diretora da Secretaria de TecnolGgia da Informagao, Telma Ferreira Rocha ..
o ,primeiro assunto. (Capacitagao IN04) nao foi considerado prioritario neste

momenta e devera ser apresentado em outro momento.

A'~ontratagao de mao-de~obra terceirizada paraatendimento

preBencial foi aprovada ~pelosdesembargadores presentes, bem como' alguns req

estrategicos, a saber: .
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\ . '

a) Remo~o 24x7; PresenGial: 12x6'(sabados inclusos)

b) Nao ao 0800. Estudar alternativas que preservem 0 numero telefonico com 0 menor

custo possive!.

c) Instala<;oes: Remoto exterho; Presencial ~as instala<;oes do TRT

d) Nao ao atendimento na casa do Magistrad6
,

e) Prioridade para atendimento nao vinculada a abertura e sim a criticidade, mantendo
, ' I,

o atual modelo: 0 -> Salas de' Sessao, Sala's de Audienda, Salcao (Vara e unidades
" ,

que atender:n publicoexterno), alt9 administra<;ao; 1 '>,Derhais Unidades Judiciarias;

2 -> Demais UnidadesAdministrativas

f) p'rever tecnico residente em julgamentos. nas salas desessao e estudar alternativa
I' I.,

de quantidade minima de tecnico'residente para f6runs demaior movimento fora da
, .

Sede

g) Prazope dur~<;ao da contrata<;ao: 18 meses, ren~vavel

h)demais requisitos devem ser tratados na esfera tecnica.

Em relagao a auditoria que deyera ser 'realizada' pelo TS! no inicio do

pr6ximo ano, Telma Ferreira Rocha, diret9r~ da S'eoretaria de ~ecnologia dalnforma<;ao,

ficou de tentar conseguir 0 questiona,rio previaniente, junto aos TRTs da 5a e 20a Regjao,
~ ~ \

para que este Tribunal possa se antecipar e tomar as, medidas cabiveis. Tambem foi

sol.icitado ao Nuoleo de Gestao Estrategica urn levanta~ento da situa<;aq de cada projeto

que impacta diretamente .0 tema (vide anexo, elaborado pela ·CGTI) para ser levadoa

pr6xima reuniElO.

f.. Desembargadora Jucirema Gon<;alves afirmou, em rela<;ao ao Ato CSJT

222, que em fevereiro de 2012 serao hominados oSintegrantes do Comite. Sera nomeado
,

. 0 Gestor e algumas pessoas serao capacitadas.

Em rela<;ao ao Oadastro de Peritos, aguarda-se Q fechamento da n0rma e a

defini<;ao' do gerentedo projeto para que a Setin possa desenvolver 6 sistema (trabalho.

estimado para b periodo de mar<;o a julhode 2012).

Neste momento, .a Dese~bargadora Jucirem,a Gon<;alves. informou que

deixaria a reuniao pois precisava atender a outro comj::>romisso,ficando a reuniao, a' partir

de entao, sob a coordenci<;ao do Desembgrgador Pedro Carlos Sampaio Garcia ..
.'



PODER JUDfCIARIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho - 2" Regiao

Os aj.ustes no, sistema da Central de

periodo de jun~o a julho de 2012, em fUrlc;;aQda

momento.

Mandados' foramdeixados para a

priorid~e dada ao e-Gestao neste
, '

S SAMPAIO GARCIADES. JUCIREMA GODINHO'GOLCAL ES
COORDE 'A ORA DO COMITE '

• "V'

o Desembargador Pedro Carlos SampaiQ Garcia ficou responsavel par

verifioar a 'andamento do normativo re~tivo ao Projeto TGU n° 9/2011, que:diz respeito a
.• ' .

'Gestao de ,demandas de desenvolv!mento.' 0 projeto ja foi concluido porem) esta na

dependencia da publicac;;ao'da referiaa norma.

Ao verificar 0 Plano Diretor d~ Tecnologia da· lnformac;;ao (PDTI), a

Desembargador Pedro Carlos $ampaio Garcia sugeriu que seja marcada umq reuniao

espedfica, com a participac;;ao dos outros Desembargadores membrqs doComite, para

Ul}1a sexta-feira (provavelr;nente 10 .Clef~vereiro) para detalhar e aprovar 0 Plano haja. '"".
vista,sua importElncia para direcionar os trabalhos e otimizar as reunioes (0 que estiver no

plano nao precisara ser apreciado em separado).
f

Foi autorizado, pelo Desembargador Pedro Car:los Sampaio Garcia, a

, instaurac;;ao de um Registo de Prec;;qpara capacitac;;ao Itil e ,CobiT, ficando convencionado'
, . .

'que qualquer aquisic;;~o se dara, ap6s previa autorizac;;ao do Comite.
! •

Representando 0 Comite, o.Oesembargador Pedro Carlos Sampaio Garcia'

manifestou concordancia c~m a form;3 de c1a.ssificar as Tribunais e c~m. a propos"i<;ao de

Gestao Gesta.ode Sistemas Nacionais, ir;lstituidos pelo CSJT. .
b Comite autorizou, ainda, a instaurac;;ao dos Registros de Pregos propostos

I
I I

como forma de a'gilizar aquisic;;oes de soluc;;oes de TI destinadas a i.naugurac;;ao de novas
,

varas (sejam ou nao PJe),' sendoque qU,aisquer pedido~ de compra ficarao dependentes

de pre-aprovac;;ao do Comite, .haja vista af~tarem orc;;amento e prioriza(j:oes.
. .

Na sequencia, a reuniaofoi encerrada, e para can, ar, foi lavrada a presente

ata assinada pela C :'ord,enac;;ao.




