
 

O site do TRT-MA está mudando! 
A Seção de Comunicação Social e a CTIC estão reformulando o site institucional do Tribunal com 
o intuito de modernizar e otimizar sua interface. O projeto foi divido em 2 etapas, sendo que a 
primeira, já iniciada, busca melhorar a usabilidade do site com pequenas intervenções no layout 
e alterações na organização dos principais conteúdos ofertados. A segunda etapa, prevista para 
dezembro de 2018, trará uma completa reestruturação, tanto em relação ao conteúdo quanto 
ao layout. 
 

Serviços Gerais e Engenharia utilizarão o sistema Assyst para realizar atendimentos 
A ferramenta de controle de chamados de TI do Tribunal, Assyst, será utilizada 
para  gerenciar a central de serviços da Coordenadoria de Serviços Gerais e 
Seção de Engenharia. O uso da ferramenta se faz necessário devido à 
crescente complexidade dos serviços providos pelas respectivas unidades e 
pela busca na melhoria da qualidade dos serviços prestados. Ela também irá 
auxiliar no estabelecimento de processos de trabalho, fornecendo 
atendimentos padronizados, gerenciamento otimizado das filas de 
requisições e maior controle e monitoramento das atividades das unidades. 
 

Sistema de Gestão de Precedentes (NUGEP) é implantado no Tribunal 

No mês de abril a CTIC implantou o sistema satélite ao PJe-JT de Gestão de Precedentes, 
destinado ao servidores lotados no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP). A 
ferramenta permite o acompanhamento e gerenciamento dos processos judiciais que estejam 
sobrestados aguardando julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidentes 
de assunção de competência. Além do controle desses processos, o sistema emite relatórios, 
alimenta o Banco Nacional de Dados do CNJ, e registra decisões que permitam o 
prosseguimento dos processos, aumentando a celeridade da justiça. 
 

Área de Governança de Tecnologia da Informação do TRT16 é auditada pelo CNJ 

A Coordenadoria de Controle Interno, em ação coordenada do CNJ, irá auditar o sistema de 
governança e gestão de TI do TRT16 no período de 02 maio a 30 de junho de 2018. O objetivo da 
auditoria é avaliar os conteúdos estabelecidos para a governança e gestão de TI, considerando 
projetos, processos, riscos e resultados de TI em comparação com padrões internacionalmente 
aceitos e diretrizes dos órgãos de controle como CNJ e TCU. 
Serão avaliados 52 itens distribuídos nos seguintes temas: políticas e diretrizes, planos de TI, pessoal 
de TI, gestão de processos, planejamento das contratações de TI, atuação da unidade de 
auditoria interna e resultados. 
O resultado da avaliação demonstrará o nível de maturidade da área de governança de TI e 
servirá de base para futuras ações do Tribunal. 

 


