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SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE  

O TRT da 16ª Região firma cooperação técnica com o TRT da 5ª Região 
para o desenvolvimento e implantação de uma solução única, 
moderna e integrada de gestão de saúde que atenda toda a Justiça 
do Trabalho.  A coordenação geral do projeto será realizada pelo CSJT 
e tem como base os sistemas atualmente em uso nos respectivos 
tribunais. 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 

Iniciou-se a instalação do serviço de vigilância eletrônica à distância, 
que consiste na implantação e no monitoramento remoto dos sistemas 
de alarmes e de videomonitoramento. Este sistema objetiva 
incrementar a segurança e a redução significativa nos gastos com 
vigilância presencial. Dentre outros benefícios, é possível identificar 
invasões e visualização de imagens em tempo real.  

Neste mês de março, os sistemas foram instalados nas Varas do 
Trabalho de Açailândia, Imperatriz, Estreito e Balsas, além do prédio do 
Arquivo Geral, em São Luís, devendo ser concluído, nas demais 
localidades, até a primeira quinzena de maio. O projeto e a 
implantação do sistema contam com esforços da Seção de 

Engenharia, da Seção de Segurança Institucional e da Coordenadoria de TIC. 

CTIC CONTRIBUI PARA A IMPLANTAÇÃO DO CEJUSC 

As audiências do CEJUSC (Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça 
do Trabalho em São Luís) já podem ser acompanhadas pelo painel eletrônico de pauta de audiências no 
Fórum Astolfo Serra. Foi implementada uma nova versão que contempla essas audiências. Além disso, 
outras ações foram tomadas pela CTIC para viabilizar as atividades do novo setor, como configurações 
nos sistemas PJe  e AUD, criação de relatórios gerenciais, realização de treinamentos, além do suporte 
presencial prestado nos primeiros dias de funcionamento.  Essas ações permitiram que todos os processos 
protocolados a partir do dia 01/01/2017 fossem pautados automaticamente para o CEJUSC.  

REESTRUTURAÇÃO DOS COMITÊS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Visando à melhoria na tomada de decisão, ao aumento da transparência das ações de TIC e à 
implantação das melhores práticas de governança de TIC, o Tribunal reestruturou o Comitê de 
Governança de TIC (CGovTIC) e instituiu dois novos comitês: Comitê Gestor de TIC (CGesTIC) e o Comitê 
Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC).  

O CGovTIC estabelece estratégias institucionais para direcionar as iniciativas e investimentos de TIC. O 
CGesTIC implementa as ações necessárias para o alcance das estratégias de TIC. Por fim, o CGSIC 
estabelece diretrizes estratégicas na implementação das ações voltadas para segurança da Informação. 

Mais informações sobre os comitês, como composição, ações tomadas e atas de reunião, podem ser 
encontradas no site de Governança de TIC (http://governancatic.trt16.jus.br/). 

 
CERTIFICADO DIGITAL 

Vai vencer o seu certificado 
digital?  

Ligue para o 9500 ou acesse a 
Central de TI* e solicite a sua 
autorização para emissão. 

Para mais informações, 
acesse o Portal de 
Governança de TIC**. 

* atendimentoti.trt16.jus.br 
**governancatic.trt16.jus.br 
 


