
Gestor de TIC - CGesTIC 

da 2ª Reunião de 2017 {16/03/2017} 

1. Identificação da Reunião 

2.. Membros Presentes 

3. Membros Ausentes 

4. Convidados 

5. Objetivo da Reunião 

Tratar acerca da organização interna da CTIC. 

6. Pauta da Reunião • Inventário da CTIC; • Alocação de servidores nas unidades organizacionais da CTIC; 

1. Discussão dos Itens da Pauta 

Inventário da CTIC 
7.1. Cláudio iniciou a reunião relatando a situação inicial do inventário da CTIC, informando que atualmente todos 

os itens do inventário estão sob a guarda da CTIC. 

7.2. Cláudio então propôs que, devido a criação das unidades internas da CTIC, esses itens fossem transferidos 

para as suas devidas lotações. Deste modo possibilita um melhor controle rlos mrtterirtis j;í que os chefes 

ficam responsáveis pelos item de sua posse. 

7.3. Stanley propôs que os itens fossem divididos por sala: sala do Setor de Desenvolvimento de Sistemas, Sala da 

Infraestrutura Computacional, sala da Seção de Apoio ao PJe e por último, sala da Coordenadoria de TIC. Esta 

ficaria responsável pelos setores de Governança de TIC e de Relacionamento com o Cliente, e Seção de 

Segurança da Informação, já que estas unidades organizacionais se situam fisicamente em uma mesma sala. 

7.4. Ellington sugeriu que a sala cofre do Tribunal deveria ficar sob a guarda da Coordenadoria devido à grande 

responsabilidade, por se tratarem de itens caros e de extrema importância. Assim ficou decidido. 

7.S. Ficou acertado que cada unidade deve fazer o levantamento dos itens atuais em sua posse. Assim os 

materiais não utilizados ou danificados devem ser devolvidos. 
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Alocação de servidores nas estruturas organizacionais da CTIC 
7.6. Cláudio expôs a necessidade de se decidir para qual setor o servidor Rômulo Moura iria ser melhor 

aproveitado e assim trazer maior benefício para a CTIC. De início, repassou que o desejo do servidor seria o 
Setor de Governança de TI ou Seção de Apoio ao PJe. 

7.7. Foi questionado ao servidor Maickel a necessidade do Setor de Governança de TI, que ressaltou demandas e 

projetos represados e que um servidor a mais seria excelente. No entanto, é de acordo em observar onde a 

CTIC mais precisa de servidores atualmente. 

7.8. Gutemberg e Ronny informaram que a demanda na Seção de Apoio ao PJe é grande e que eles estão sem 

recursos. Informou ainda que o Presidente do Tribunal assinou um termo de cooperação técnica com o CSJT 

para que o tribunal tenha uma equipe composta por ao menos cinco técnicos com experiência e qualificação 

funcional compatível com as atividades de manutenção e desenvolvimento de novas funcionalidades ou 

módulos satélites para o Sistema PJe, sob coordenação de um magistrado. Isto não está ocorrendo, pois 

apenas 2 servidores fazem esse papel e um terceiro está sendo treinado. 

7.9. Stanley sinalizou a importância dessa informação ser repassada para o Presidente do Tribunal. 

7.10. Cláudio decidiu alocar o servidor Rômulo na Seção de Apoio ao PJe. Informou ainda que caso consiga novas 

forças de trabalho para este setor, Rômulo será removido para o Setor de Governança de TI. 

7.11. Foi observado por todos que a CTIC está com uma defasagem grande de pessoal para atender as demandas. 

Cláudio irá incluir na pauta da próxima reunião do Comitê de Governança de TIC (CGovTIC) este problema. 

7.12. Cláudio questionou a possibilidade de terceirizar a mão de obra de desenvolvimento. Idéia bem aceita por 

todos. Decidiu-se por incluir esta sugestão na pauta da próxima reunião do CGovTIC. 

7.13. Ellington sugeriu que servidores de TIC removidos para outros setores e órgãos retornassem para a CTIC, 

possibilitando assim a recuperação da força de trabalho. Foi lembrado que no TST há uma portaria recente 

que determina esse procedimento naquele órgão e foi sugerido algo parecido no Tribunal. Decidiu-se por 

incluir esta sugestão na pauta da próxima reunião do CGovTIC. 

7.14. Maickel lembrou ainda que a Resolução 90 do CNJ fora revogada e publicada a Resolução 211/2015 CNJ, que 

define a nova forma de cálculo para a força de trabalho de TIC. Assim, observou-se que Tribunal estava em 

defasagem e a CTIC necessitaria de novos servidores. Decidiu-se por incluir a definição dos trâmites legais 

para um projeto de lei de servidores de 11C na pauta da próxima reunião do CGovTIC. 

8. Ações a Serem Tomadas 

8.1. Os responsáveis pelos setores deverão repassar a lista dos tombos dos itens de sua posse em uma semana. 

8.2. Informar a Presidência do Tribunal acerca do não cumprimento do acordo de servidores para 

desenvolvimento do PJe. Responsável: Cláudio. 

8.3. Incluir na pauta da próxima reunião do CGovTIC os itens abaixo. Responsável, Cláudio. 
a) possibiiidade de terceirização da mão de obra de desenvolvimento. 
b) criação de portaria solicitando o retorno dos servidores removidos para outros setores/órgãos nos 

moldes do TST.
-

c) iniciar os tramites legais para criação de um pré projeto de lei de servidores de TIC para atender a 
Resolução 211/2015 CNJ. 

9. Próxima Reunião 

A próxima reunião será dia 4 de abril de 2017 na sala do coordenador da CTIC. 

lO. Assinaturas 
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Cláudio Henrique Carneiro Sampaio 

Gutemberg Pereira Vidal Santos 

Stanley Araujo de Sousa 

Carlos Eduardo Ferreira Marins 

Maickel Roberto Neitzke 

André Pereira Nunes 

Ellington dos Santos 

Ronny Paterson Cruz da Silva ��-----
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