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1. Identificação da Reunião 
Descrição Data e Hora Local Coordenador 

2ª Reunião do CGesTIC de 2018 26/02/2018 às 09:00 Sala do Coordenador da 
CTIC 

Cláudio 
Sampaio 

 
2. Membros Presentes 

Nome Função 
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações 
Maickel Roberto Neitzke Gerente do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos de 

TIC 
Rafael Robinson de Sousa Neto Chefe de Setor de Governança de TI 
Gilberto Cunha Filho Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas 
Carlos Eduardo Ferreira Marins Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente 

 
3. Membros Ausentes 

Nome Função 
João Luiz de Oliveira Costa Neto Chefe Substituto do Setor de Infraestrutura Computacional 
Stanley Araujo de Sousa Chefe da Seção de Segurança da Informação 
Djeison Rafael Neitzke Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT 

 
4. Convidados 

Nome Função 
Gutemberg Pereira Vidal Santos Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT 
Danilo Augusto Alves Leite Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional 

 
5. Objetivo da Reunião 

Apreciação e deliberação dos itens da pauta. 
 

6. Pauta da Reunião 
• Pendências de reuniões passadas; 
• Atualização do PJe KZ; 
• Plano Diretor de TIC de 2018; 
• Plano de Contratação e Solução de TIC de 2019; 
• Plano de Capacitação de 2018; 
• Acesso a serviços de TIC de servidores externos; 
• Critérios de alocação de servidores. 

 
7. Discussão dos Itens da Pauta 

Item da Pauta: Pendências de reuniões passadas; 
7.1. Maickel apresentou a lista de pendências das reuniões anteriores para conferência. A tabela abaixo 

apresenta os itens e o que foi discutido: 
Reunião Item Situação 

1ª Reunião 
de 2018 

Informar o CGovTIC os impactos da 
saída de servidores da CTIC: 
Cláudio Sampaio. 

[PENDENTE] 

1ª Reunião 
de 2018 

Validar o uso do Libre Office com o 
SUAP. Responsável: Gilberto Cunha 

[CUMPRIDA] Gilberto Cunha informou na reunião que 
o Libre Office foi validado com o SUAP. 

1ª Reunião 
de 2018 

Incluir na minuta do uso de Suíte de 
Escritório a informação a respeito 
de publicações de padrões de 
código aberto. Responsável: Rafael 

[PENDENTE] 
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Robinson; 
8ª Reunião 
de 2017 

Solicitar uma nova secretária para 
a CTIC. Responsável: Cláudio 
Sampaio. 

[PENDENTE] 

7ª Reunião 
de 2017 

Realizar reunião para tratar da 
definição de atribuições do Setor 
de Desenvolvimento de Sistemas e 
Seção de Apoio ao PJe. 
Responsável: Cláudio Sampaio 

[PENDENTE] Reunião não ocorreu e não foi 
remarcada. 

7ª Reunião 
de 2017 

Estudar as atribuições dos comitês 
relativos ao PJe e propor uma 
solução. Responsável: Rafael 
Robinson. 

[PENDENTE] 
 

6ª Reunião 
de 2017 

Discutir com o Suporte Técnico os 
principais chamados atendidos e 
criar conhecimento com base 
neles. Responsável: Carlos Eduardo. 

[PENDENTE] 
 

6ª Reunião 
de 2017 

Entregar as primeiras medições dos 
indicadores do PETIC. Responsável: 
encarregado dos indicadores. 
Prazo: 15/09/2017. 

[PENDENTE] 
 

 
Item da Pauta: Plano Diretor de TIC de 2018; 

7.1. Carlos Eduardo informou que o sistema do PJe foi atualizado para a versão do KZ. Entretanto, a 
informação não havia sido repassada para a Central de Atendimento de TI e nem o suporte 
técnico. Cobrou que, quando houvesse mudanças importantes, o Setor de Relacionamento com o 
Cliente fosse informado com antecedência para realizar ações necessárias para o atendimento 
dos incidentes decorrentes da mudança. 

7.2. Após debates, decidiu-se que as principais mudanças deveriam ser repassadas aos chefes das 
unidades da CTIC com antecedência por e-mail ou através de reuniões. A mesma forma de 
tratamento deveria dado para incidentes graves. 

Item da Pauta: Plano Diretor de TIC de 2018; 
7.3. Rafael Robinson informou que o Plano Diretor de TIC de 2018 foi aprovado pelo Comitê de 

Governança de TIC na 2ª reunião de 2018. 
7.4. Maickel Neitzke apresentou a lista dos projetos que deveriam ser iniciados nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2018. Os chefes das unidades da CTIC repassaram os status de cada projeto de seu 
setor, detalhados no Anexo I; 

Item da Pauta: Plano de Contratação e Solução de TIC de 2019; 
7.5. Cláudio Sampaio informou que ainda falta preencher o cronograma do Plano de Contratações de 

Soluções de TIC de 2019.  Os chefes dos setores se comprometeram a preencher a planilha 
conforme solicitado por Stanley Araújo. 

7.6. Ações a serem tomadas: 
a) Preencher o cronograma do PCSTIC 2019. Responsável: Chefe das unidades. 

Item da Pauta: Plano Anual de Capacitação de 2018; 
7.7. Cláudio Sampaio informou que o orçamento para o Plano Anual de Capacitação de 2018 foi 

definido, e que está aguardando a reunião da Escola Judicial para confirmar o valor que será 
destinado à CTIC. Informou ainda que os pedidos de cursos devem ser solicitados pelo chefe da 
unidade demandante, seguindo um procedimento único. 

7.8. Cláudio Sampaio comentou sobre um mal entendido acerca de um curso de Angula solicitado pelo 
PJe. Explicou que ele havia sido cobrado pela proximidade da data de realização do curso, mas 
posteriormente verificou que o treinamento ainda não havia sido protocolado.  
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7.9. Sobre esse curso, Gutemberg Santos informou que a Seção de Apoio ao PJe havia solicitado 
diretamente com o Coordenador da CTIC, e afirmou que este curso é de extrema importância 
para equipe no desenvolvimento do PJe KZ. Lembrou que o Comitê Gestor do PJe ratificou a 
importância do curso para o adequado desempenho das funções de sustentação e  
desenvolvimento no PJe. Justificou, ainda, que o curso presencial foi escolhido, pois o curso on-line 
não atendia a necessidade e no in company corria-se o risco de ter professores menos 
capacitados. 

7.10. Gilberto Cunha informou que os servidores do Setor de Desenvolvimento de Sistemas também tem 
interesse neste curso, visto que já estão desenvolvendo em Angular para o projeto do Sistema 
Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho. Informou ainda que no passaporte Alura 
existe um curso de Angular, mas que deveria ser verificada se a versão é a mesma utilizada pelo 
PJe KZ. 

7.11. Cláudio ressaltou que o pedido da Seção de Apoio ao PJe é para 4 (quatro) servidores, na 
modalidade presencial e em cidades diferentes, e que caso fosse realizado, boa parte do 
orçamento destinado à CTIC inteira seria utilizado.  

7.12. Gilberto Cunha, considerando também a necessidade do setor de Desenvolvimento, sugeriu a 
realização na modalidade in-company, capacitando assim um numero maior de servidores com 
um custo menor. 

7.13. Foi consenso entre todos a importância para a CTIC da tecnologia Angular. Todos apoiaram a 
contratação desde que bem justificada a diferença para o passaporte Alura e a necessidade da 
modalidade presencial. 

7.14. Rafael Robinson informou que o Plano Anual de Capacitação estava pronto, e que precisava 
apenas priorizar os cursos para a CTIC. Por isso, sugeriu para o dia 28/02/2018 a reunião de 
definição dos cursos, e que nessa reunião poderia ser debatido mais sobre o curso de Angular. 
Cláudio Sampaio ainda solicitou a presença de Ronny Peterson e David Tedson para dirimir 
qualquer dúvida e mal entendido. 

7.15. Ações a serem tomadas do item: 
a) Realizar reunião para finalização do PAC 2018. Responsável: Chefes das unidades; 

Item da Pauta: Acesso a serviços de TIC de servidores externos; 
7.16. Rafael Robinson explicou que alguns usuários externos, geralmente removidos, estão com 

dificuldade para acessar serviços do Tribunal por não possuírem a senha de acesso e nem o 
telefone celular cadastrado na Coordenadoria de Gestão de Pessoas para recuperação da senha. 

7.17. Danilo Augusto sugeriu que a Central de Atendimento de TI possa realizar a alteração de senha 
através de confirmação de dados. Também, no momento do atendimento, a CATI realizaria a 
coleta do número do telefone celular e repassaria para a CGP realizar a atualização cadastral. 
Quanto aos pensionistas e aposentados, há um período de recadastramento anual de dados com 
a CGP e nesse momento seria realizado o cadastro do número do celular. 

7.18. Todos os presentes concordaram com a sugestão do item 7.15 e ela foi aprovada. 
7.19. Danilo Augusto sugeriu também que a alteração da senha do Malote Digital também fosse 

realizada pela CATI, caso a política de uso permitisse. Todos concordaram e aprovaram a 
sugestão. Foi consenso entre todos que a CATI está lá para isso e que quanto mais serviços 
puderem ser repassados para ela, melhor para a CTIC. 

Item da Pauta: Critérios de alocação de servidores. 
7.20. Rafael Robinson informou que está havendo uma disputa interna por pessoas entre os setores, e 

sugeriu que fossem adotados critérios mais objetivos. Explicou que, como sugestão, os critérios que 
poderiam ser usados eram a análise SWOT já realizada, a análise de competência e a ENTIC-JUD. 
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7.21. Gilberto Cunho externou a preocupação com unidades que possuem apenas 1 (um) servidor 
lotado, sem um substituto, como a Seção de Segurança da Informação e o Setor de 
Relacionamento com o Cliente. 

7.22. Ficou acordado entre todos que uma reunião deveria acontecer antes da definição de alocação 
de novos servidores. 
 

8. Próxima Reunião 
 A próxima reunião será dia 26 de março de 2018 na sala do Coordenador da CTIC. 
 

9. Assinaturas 
Nome Data Assinatura 

Cláudio Henrique Carneiro Sampaio   

Maickel Roberto Neitzke   

Rafael Robinson de Sousa Neto   

Gilberto Cunha Filho   

Carlos Eduardo Ferreira Marins   

Gutemberg Pereira Vidal Santos   

Danilo Augusto Alves Leite   

 



 
 
 

ANEXO I 



Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Projetos do Setor de Infraestrutura Computacional

Setor Projeto Início Fim Timeline Responsável

SSI
Elaborar o Plano Orçamentário de TIC de 2019 e o Plano de Contratações de 
Soluções de TIC de 2019 01/01/2018 30/03/2018 Stanley Araujo de Sousa

SSI Elaborar o Processo do Plano de Contratações de Soluções de TIC 01/01/2018 30/03/2018 Stanley Araujo de Sousa

SDS SIGEP: Implantação do SGRH 02/01/2018 01/08/2018 André Pereira Nunes

SDS SIGEP: Implantação do FolhaWeb 02/01/2018 01/08/2018 André Pereira Nunes

SDS SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT 02/01/2018 01/10/2018 Gilberto Cunha Filho

SDS SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial 02/01/2018 28/02/2018 Gilberto Cunha Filho

SDS Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA 02/01/2018 29/03/2018 Gilberto Cunha Filho

SIC Revisar e aprimorar a Política de Segurança da Informação 02/01/2018 30/05/2018 Moacir Loureiro Pegado Neto

SPJE Implantação do Sistema NUGEP 02/01/2018 02/03/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

SPJE Implantação do Pje-KZ (2.0) 02/01/2018 06/04/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

SIC Implantação do Gabinete Virtual 08/01/2018 08/02/2018 Antoniel Magalhães De Carvalho

SIC Implantar Rede Sem Fio 08/01/2018 30/06/2018 Danilo Augusto Alves Leite

SIC Implantar Tape Library Dell - LTO7 com TSM 7 08/01/2018 28/02/2018 Pablo Teófilo Durans

SPJE Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de Apoio Operacional ao Pje) 18/01/2018 01/02/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

SPJE
Implantação do Sistema Satélite SICOND (Sistema de Consulta de Dados 
Operacionais) 22/01/2018 02/03/2018 Ronny Paterson Cruz da Silva

SGTI Instituir a Política de Governança de TIC 05/02/2018 06/04/2018 Rafael Robinson De Sousa Neto

SGTI Implantação do Gerenciamento de Portfólio no Redmine 05/02/2018 06/04/2018 Maickel Roberto Neitzke

SIC Implantar o Serviço Monitoramento com Zabbix 09/02/2018 20/04/2018 Rodrigo Silveira Alexandre

SPJE Implantação do Sistema SIF 15/02/2018 04/05/2018 Gutemberg Pereira Vidal Santos

SDS Implantação do SILC 19/02/2018 30/05/2018 Gilberto Cunha Filho

SGTI Revisão do Catálogo de Serviços de TIC 19/02/2018 06/04/2018 José Augusto Rodrigues Silva Filho

SIC Elaborar e implantar o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC 19/02/2018 18/05/2018 Antoniel Magalhães De Carvalho

SIC
Elaborar o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração 
(restore) de dados 19/02/2018 27/04/2018 Pablo Teófilo Durans

SPJE Implantar Conciliação Virtual para o PJe 19/02/2018 25/05/2018 Gutemberg Pereira Vidal Santos

SREC Realizar pesquisa de satisfação com os usuários de TIC 19/02/2018 27/03/2018 Carlos Eduardo Ferreira Marins
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