
ATA DE REUNIÃO

Tema Reunião do Comitê de Priorização de Demandas de TIC

Data 09/06/2021 Horário 10:00 H Local Reunião virtual pelo
Google Meet

Presentes

Dra. Lucia Zimmermann – Juíza Auxiliar da Presidência
Adriana Martorano Amaral Corsetti - Secretária Geral da Presidência
Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser - Diretor-Geral
Ana Amélia Birchal Borges Martins - Secretária de Turma
Itamir Carlos Barcellos Junior – Assessor de Apoio aos Magistrados
Iara Cristina G. Martins dos Santos - Assessora de Gestão Estratégica
Helen da Silva Paes de Souza - Assessoria de Gestão Estratégica
Fabio Gomes Amorim de Souza -  - Assessoria de Gestão Estratégica
Alessandro Quimones Schumacher - Assessor Subst. da Escola Judicial
Herbert Wittmann - Secretário de Tecnologia da Informação e
Comunicações

Assunto Análise de demandas para priorização

Pauta

● PROAD 7143/2021 - Processo de trabalho “Priorização e Gerenciamento de
Demandas de TIC”

● PROAD 1312/2020 - Priorização do DED 956 - Corregedoria Regional

Tópicos discutidos

A Juíza Auxiliar da Presidência iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos,passando ao primeiro item da pauta, que trata do trabalho que vem sendo realizado
pela Assessoria de Gestão Estratégica para a otimização do processo de trabalho
"Priorização e Gerenciamento de Demandas de TIC", de competência e utilizado por este
Comitê. Foi exposto a todos a proposta para o processo de trabalho, seu fluxo, suas
características, sendo consenso que houve um grande avanço em relação ao
versionamento anteriormente utilizado. Um dos fatores de destaque foi a colocação de
critérios objetivos para a classificação das demandas ofertadas, como por exemplo o fator
político, que pode ajudar muito na análise, seleção e priorização das demandas pelo
Comitê.

Discutiu-se também a necessidade de ampla divulgação de tal processo,
quando de sua convenção e futura aprovação formal, para os usuários que registram
solicitações ao Comitê, para que compreendam e assimilem bem o procedimento a ser
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realizado, evitando que demandas fiquem sem análise ou outras providências que se
façam necessárias. Para esse caso, o Comitê deliberou para que Iara e Herbert
promovam uma reunião com os envolvidos para apresentação do trabalho e
disseminação do conhecimento, com o foco na parte que mais afeta aos solicitantes.

O Comitê deliberou pela sugestão de aprovação da proposta de otimização
do processo de trabalho realizado com a pendência da verificação se os indicadores de
desempenho estabelecidos são viáveis de serem coletados e implementados. Ficará a
cargo da SETIC, em conjunto com a AGE, esta verificação e eventual ajuste, sem que
isso influencie a sugestão de aprovação realizada.

Avançando na pauta, a Coordenadora do Comitê solicitou ao Secretário de
Tecnologia da Informação que prestasse informações a respeito do DED 954 - Estatística
– Prêmio Qualidade CNJ-2020, objeto do pedido de priorização por parte da
Corregedoria-Regional.

Foi explicado a todos que este DED está relacionado à implantação do novo
sistema de gestão e recursos humanos conhecido como SIGEP, bem como está
associado a uma correção que foi realizada no módulo de autoatendimento e que deverá
estar disponível na versão 2.7.1 do sistema. Esta versão será liberada pela Coordenação
Nacional do Sistema, provavelmente durante o mês de junho. Também esclareceu-se
que, neste contexto, foi traçado um plano entre a Assessoria de Apoio aos Magistrados e
a SETIC no sentido de disponibilizar o preenchimento do chamado “questionário de
docentes” pelos magistrados, utilizando-se da versão anterior do sistema de recursos
humanos, conhecido como Fênix.

Assim, após a discussão e esclarecimentos prestados, concluiu-se que o
atendimento do referido DED ocorreria de maneira indireta, deliberando o Comitê pelo
cancelamento do mesmo.

Superados os temas da pauta, o Assessor de Apoio aos Magistrados, trouxe
a todos a boa notícia do convite formulado pelo TRT da 3ª Região para participação no
desenvolvimento das funcionalidades ligadas ao sistema de gerenciamento das
designações de magistrados do sistema SIGEP, aproveitando do conhecimento que foi
desenvolvido neste Regional e, após discussão entre os presentes das solicitações para
que técnicos de TI passassem a ajudar no desenvolvimento dos módulos nos TRTs da 3a.
e 6a. Regiões, o Comitê deliberou que, para esse tipo de pedido, o Tribunal aguardará
solicitação formal do gestor nacional do projeto SIGEP (CSJT), colaborando com o projeto
de maneira sistematizada.

Não havendo outros assuntos, a reunião encerrou-se às 12:10h.

Previsão da próxima reunião

Data Local Hora
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A definir A definir a definir

Ata preparada por Herbert Wittmann Em 18/06/2021


	Ir para página 1

		2021-06-28T21:57:58-0300
	LUCIA ZIMMERMANN




