
 

 

 
 
 
 
 

CTIC realiza I Encontro de TIC 

O encontro foi realizado no último dia 14 de dezembro, no Auditório "Professora Maria 
da Graça Jorge Martins", da Escola Judicial do TRT-MA (EJUD16). Durante o evento, as 
unidades da CTIC apresentaram as atividades realizadas em 2017 e os projetos para 
2018, buscando integração e o compartilhamento de informações. 

Tribunal adquire 400 novos microcomputadores 

O Tribunal adquiriu no mês de dezembro 400 novos microcomputadores do tipo Desktop 
Mini (Ultra Small Form Factor) ao custo de R$ 1.218.400,00. O objetivo da aquisição é 
substituir computadores sem garantia e com mais de cinco anos de uso. 

Os computadores, além de deixarem o parque tecnológico mais seguro, são mais 
modernos e rápidos, proporcionando o aumento da produtividade de servidores e magistrados que os 
utilizam como instrumento de trabalho. Também são mais econômicos tanto no que se refere ao consumo 
de energia quanto aos gastos com manutenção. 

Wi-Fi disponibilizado na Sede e Fórum Astolfo Serra 

A CTIC implantou a primeira fase do projeto que visa disponibilizar wi-fi nas dependências 
do Tribunal. Atualmente, alguns locais no prédio Sede e Fórum Astolfo Serra já possuem a 
rede sem fio em funcionamento. Após a conclusão nas dependências da capital, o projeto seguirá para 
implantação nas Varas do Trabalho do Interior, seguindo o calendário a ser estabelecido pela Presidência.  

Escola Judicial realiza capacitação no sistema PJe-Calc  

PJe-Calc é o sistema de cálculo trabalhista para ser utilizado na Justiça do Trabalho como ferramenta 
padrão de elaboração de cálculos trabalhistas e liquidação de sentenças,  visando à uniformidade de 
procedimentos e confiabilidade nos resultados apurados. 

O treinamento, destinado a servidores calculistas das Varas do Trabalho e servidores da CTIC, teve carga 
horária de 16 horas, e foi ministrado pelo Analista Judiciário do TRT da 8ª Região, Alacid Corrêa Guerreiro.  

Disponibilizado Portais Institucionais do Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Escravo e Infantil 

A CTIC, em parceria com o Comitê Gestor Regional do Programa de Trabalho Seguro e 
Comissão Regional de Erradicação de Trabalho Escravo e de Combate ao Trabalho Infantil e 
de Estímulo à Aprendizagem, elaborou os portais institucionais com o objetivo de veicular 
notícias, respostas a dúvidas frequentes, vídeos e normas referentes aos assuntos. Os 
endereços são: http://trabalhoseguro.trt16.jus.br e https://trabalhoinfantil.trt16.jus.br. 

Tribunal recebe R$ 460.000,00 para implantação de ambiente redundante de contingência de TIC  

O Comitê de Governança do CSJT aprovou o repasse total de 2,5 milhões de reais para implantação de 
Ambiente Site Backup no TRT16, dos quais R$ 460 mil foram recebidos em 2017 e destinados à aquisição de 
parte dos softwares que serão utilizados na implantação. A solução visa garantir maior disponibilidade aos 
serviços de TIC com um novo ambiente computacional físico redundante capaz de manter os serviços em 
operação em caso de desastre. Para 2018, está previsto a aquisição de hardwares e equipamentos, 
sistema de energia ininterrupta e sala segura. 
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