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Tribunal contrata novo link de internet para aumentar disponibilidade de serviços de TIC 

O Tribunal contratou novo link de internet provendo a chamada “redundância de 
links”. Ao utilizar 2 links de operadoras diferentes, o Tribunal provê uma alta 
disponibilidade dos principais serviços, incluindo o PJe, mesmo que um deles venha a 
falhar. Além disso, com o novo contrato, a velocidade da internet teve sua 
capacidade dobrada de 70 Mbps para 140 Mbps. 

A comunicação entre a sede do Tribunal e as Varas do Trabalho de Açailândia, Barra 
do Corda, Barreirinhas, Chapadinha, Estreito, Imperatriz e Timon, também dobrarão 
sua velocidade. A Oi, operadora responsável pelos links de comunicação, já manifestou viabilidade 
imediata do aumento e o Tribunal aguarda apenas a assinatura do contrato. As demais varas, por ora, 
não serão contemplados por falta de capacidade da operadora. Entretanto, um novo projeto de 
contratação de links redundantes para todas as varas do interior já está em andamento. 

Campanha de conscientização em Segurança da Informação acontece no Tribunal 

A CTIC, em parceria com ASCOM, está realizando a campanha de 
conscientização em Segurança da Informação, através dos meios de 
comunicação institucionais, como Facebook, Twitter, e-mail, portal 
institucional e telas de inicialização dos computadores de toda a 16ª Região. A cada mês, durante todo o 
ano de 2018, será abordado um tema diferente relacionado à Segurança da Informação, disseminando 
dicas para a melhor utilização de equipamentos, sistemas, softwares e aplicativos. 

No mês de março, com a colaboração da Coordenadoria dos Serviços Gerais, foram distribuídas mais de 
200 cartilhas com a temática relacionada à proteção de smartphones nos prédios da capital e interior. 
Este assunto visa a alcançar principalmente usuários de celulares institucionais, visto que somam mais de 
130 aparelhos. E a ASCOM também fez a distribuição do Calendário Institucional 2018, que contempla o 
tema da campanha da SSI, a todos os servidores, magistrados e recepcionistas do Regional, além do envio 
ao público externo que se relaciona corporativamente com o Tribunal. 

CTIC disponibiliza novo Sistema da Escola Judicial  

A CTIC disponibilizou o módulo da Escola Judicial do SIGEP (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas) para 
homologação pela Escola Judicial do Tribunal. Nesta fase, ela o utilizará com o intuito de validar as 
funcionalidades e iniciar o processo de ambientação da nova ferramenta. O SIGEP e o novo módulo da 
Escola Judicial estão previstos para entrarem em produção em agosto. Estes projetos fazem parte do Plano 
Diretor de TIC de 2018 (Portaria GP 294/2018). 

Tribunal inicia implantação do SIGEPWeb (Gerenciador de Postagens dos Correios) 

A postagem de correspondências do Tribunal passará a ser realizada com o 
uso do Sistema de Postagens dos Correios, chamado SIGEPWEB, em 
detrimento ao modelo antigo. Isto se faz necessário devido ao encerramento 
do fornecimento de etiquetas físicas para cartas registradas em toda a jurisdição deste Regional. O 
cronograma de projeto prevê o início de uso do sistema no mês de abril. 

Os principais benefícios do sistema são: facilidade e rapidez na preparação e gestão das informações das 
postagens, redução de custos dos trabalhos preparatórios, economia de recursos e papel, celeridade no 
tratamento dos objetos confiados aos Correios, banco de destinatários e outras informações 
compartilhadas entre as varas. 

 


