
 

  

 
 
 
 
 

Plano Diretor de TIC de 2018 é aprovado 

O Plano Diretor de TIC (PDTIC) de 2018 foi aprovado pela Portaria GP 249/2018.O PDTIC é de observância 
obrigatória pela Resolução 211/2015 do CNJ, sendo um instrumento de diagnóstico, planejamento e 
gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), uma importante 
ferramenta de auxílio ao cumprimento do Planejamento Estratégico de TIC e, consequentemente, o 
Planejamento Estratégico do Tribunal.  

 Está prevista a execução de 79 projetos e 46 contratações a partir do levantamento das necessidades 
de soluções de TIC – cuja identificação foi baseada nas demandas dos setores do Tribunal, achados de 
auditoria do CSJT, determinações da ENTIC-JUD e participação em projetos nacionais (CSJT) – e do 
alinhamento dessas necessidades com os planos estratégicos do Tribunal. 

Aposentados e pensionistas devem acessar a Intranet para consultar contracheques 

Por motivos de segurança e padronização de acesso, a CTIC desativou o 
sistema de Consulta de Contracheque legado e direcionou o acesso para a 
Intranet. Informes de rendimentos também podem ser consultados pela 
Intranet, inclusive para aposentados e pensionistas. Acesse o menu Servidor > 
Financeiro > Contracheque ao entrar em https://intranet.trt16.jus.br. 

Mantenha o seu número de celular atualizado 

A recuperação de senha para o acesso à Intranet e demais sistemas administrativos do 
Tribunal é realizada por meio do envio de um código via SMS. Para que a ferramenta 
funcione adequadamente, é necessário que o usuário mantenha o número do telefone 
celular atualizado na Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

Quem não tem a senha ou o celular cadastrado, deve entrar em contato com a Central de Atendimento 
de TI no telefone (98) 2109-9500 e realizar os procedimentos de cadastramento. 

Novos sistemas de RH e Folha de Pagamento entram em fase de homologação 

A CTIC disponibilizou em fevereiro os módulos de Recursos Humanos e Folha de Pagamento do SIGEP 
(Sistema Integrado de Gestão de Pessoas) para homologação pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
e Núcleo de Folha de pagamento, com o intuito de validar os dados já migrados e iniciar o processo de 
ambientação da nova ferramenta. 

O SIGEP substituirá o antigo sistema de recursos humanos do Tribunal e é resultado de um acordo de 
cooperação técnica firmado entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os Tribunais Regionais do 
Trabalho. A previsão para entrar em uso definitivo é para agosto de 2018. 

Rede sem fio é implantada no Fórum Astolfo Serra 

Está concluída a implantação de rede sem fio no Fórum Astolfo Serra. O acesso está 
liberado para todos que utilizem aquele espaço, trazendo mais comodidade para o 
jurisdicionado. O projeto faz parte do nivelamento de infraestrutura de TIC do Poder 
Judiciário, proposto pela Resolução 211/2015 do CNJ.  

A próxima etapa do projeto é implantar a rede sem fio nas Varas do Trabalho do interior do Estado, com 
previsão de início para o mês de março. 
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