
 

 

Divulgado o resultado da avaliação do TCU em Governança e Gestão de TI em 2017 
O TCU divulgou o resultado do Levantamento 
Integrado de Governança Organizacional 
Pública – ciclo 2017 – realizado pelo próprio 
TCU em 581 órgãos e entidades da 
administração pública federal sobre 
governança e gestão em 2017 (Acórdão 
508/2018 TCU). Destaca-se a evolução 
significativamente na governança e gestão de TIC desde a última avaliação, em 2016, na qual 
era avaliado no estágio inicial de maturidade, e que, nesse novo levantamento, foi enquadrado 
no estágio intermediário. 

Banco de horas é implantando no Tribunal 
A CTIC, em parceria com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, comunica 
aos gestores e servidores do Tribunal que o Sistema de Banco de Horas está 
disponível para acesso por meio da Intranet (Perfil "Servidor", Menu "Frequência", 
Opção "Banco de Horas").  

Reestruturação do Catálogo de Serviços de TIC  
O catálogo dos serviços prestados pela CTIC está sendo atualizado. O objetivo principal é 
remodelar a forma que os atuais serviços são apresentados para os seus usuários, facilitando o 
processo de abertura de chamados. Outras correções também estão sendo efetuadas, como a 
exclusão de ofertas não mais utilizadas, aglutinação de serviços semelhantes e inclusão de novas 
ofertas. O novo catálogo pode ser visualizado em http://atendimentoti.trt16.jus.br/assystnet.  

Sistema de Licitações e Contratos (SILC) está em fase de homologação 
O SILC é um sistema web proveniente do TRT da 4ª Região com o objetivo de 
centralizar as informações relacionadas às compras realizadas e o devido 
controle dos contratos associados. Dentro do escopo do sistema, 
encontra-se o gerenciamento de informações de três grandes grupos: 
fornecedores, aquisições e contratos. Após a homologação, que está sendo realizada pelo Setor 
de Aquisições Públicas e Seção de Contratos e Convênios, ele entrará em produção e será 
utilizado por todos os fiscais e gestores de contratos. 

Nova versão do AutoCCLE agilizará a digitalização de processos físicos para o PJe 
O AutoCCLE é um sistema que automatiza o cadastramento dos processos físicos ao PJe. A nova 
versão, que usa tecnologia de webservices, foi disponibilizado pelo TRT da 4ª Região e adaptado 
pela CTIC para se conectar ao SAPT1 e extrair dados necessários para o cadastramento dos 
processos no PJe. Será utilizado durante todo o cronograma de digitalização/migração de 
processos físicos das Varas de Trabalho do TRT16, definido pela Portaria GP nº 467/2018. 
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