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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
COMISSÃO DE INFORMÁTICA

ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFORMÁTICA EM 2015
DATA: 10 de julho de 2015
LOCAL: Sala de Reunião ao lado da Corregedoria
HORA: 14:30 h às 15:00 h
COORDENAÇÃO:

DR. GABRIEL NAPOLEÃO VELLOSO FILHO
Desembargador Federal do Trabalho – Corregedor Regional

PRESENTES:

Dra. PAULA MARIA PEREIRA SOARES
Juíza Titular da 15ª Vara do Trabalho de Belém
GEORGE ROCHA PITMAN JUNIOR
Diretor-Geral
NARLICELMA SOBRAL
Secretária Geral Judiciária
MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Diretor da SETIN
THIAGO DA SILVA GILLA
Assistente de Gestão de Risco de TI

PAUTA: 1 – Análise final da Política de segurança da informação; 2 –
Utilização dos notebooks comprados para os Diretores e Assessores
Administrativos; 3 – Homologação do sistema Pje-Cal pelo TRT da 1ª Região;
4 – Status da implantação do sistema de apoio a Corregedoria da 7ª Região;
O que ocorrer;
ASSUNTO
Abertura
reunião

ANDAMENTO
O
Coordenador
da
Comissão
de Informática abriu a reunião
da
agradecendo a presença de todos e informou a pauta que
seria tratada.
O Sr. Marco Aurélio fez uma breve explanação sobre o
status da minuta da política de segurança da informação,
registrando as propostas apresentadas pela Sra. Elcy
Cunha, Assessora técnica da Diretoria-Geral. O Sr.
Thiago Gilla esclareceu alguns pontos sobre as propostas
de alteração apresentadas pela Sra. Elcy. Ao final da
1 – Análise finaldiscussão houve o entendimento que a minuta deveria ser
da
Política
demantida conforme foi encaminhada originalmente pela
segurança
daSETIN, salvo em relação as contribuições de formatação
informação
do documento. O Coordenador da Comissão determinou ao
Sr. Marco Aurélio para apresentar minuta de ofício para
que ele encaminhe à presidência pedido para autuação de
processo administrativo e proponha a alteração da atual
resolução que estabelece a política de segurança da
informação.
2 – Utilização dosO Sr. Marco Aurélio informou que foi superada
notebooks
dificuldade que a SETIN estava enfrentando devido
comprados para osfalta de desktops para os usuários e reapresentou
Diretores
eproposta que distribuição dos notebooks comprados

a
a
a
no
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ASSUNTO
Assessores
Administrativos

ANDAMENTO
final de 2014 para substituir os utilizados pelos
Diretores e Assessores Administrativos. Os membros da CI
concordaram com a proposta e o Coordenador determinou
que a SETIN providencie a distribuição dos notebooks aos
servidores ocupantes das funções que estavam previstas
para receber tais equipamentos.
3 – Homologação doO Sr. Marco Aurélio informou que foi recebido no
sistema
Pje-CalTribunal ofício da presidente do TRT da 1ª Região
pelo
TRT
da
1ªinformando que o Dr. Fernando Reis, Titular da Vara do
Trabalho
de
Queimados,
concluiu
o
processo
de
Região;
homologação do sistema PJe-Calc.
O Sr. Marco Aurélio deu ciência ao Dr. Gabriel que ainda
está pendente de formalização o acordo de cooperação
técnica entre o TRT da 7ª Região e o TRT da 8ª Região
para cessão de uso do sistema SIGEN, uma vez que o
4
–
Status
daprocesso administrativo ainda está em tramitação.
implantação
doRegistrou que somente depois da formalização é que a
sistema de apoio aSETIN poderá dar início ao processo de implantação do
Corregedoria da 7ªsistema SIGEN no regional. O Dr. Gabriel solicitou ao
Região;
Sr. George que dê prioridade a tramitação desse processo
que é de interesse da Corregedoria Regional. O Sr.
George solicitou que o Sr. Marco Aurélio encaminhe email com o número do processo para ele cumprir a
determinação do Corregedor.
5
–O Dr. Gabriel solicitou ao Sr. Marco Aurélio que
Disponibilização
disponibilize usuário e senha para acesso ao sistema
do
sistema
Pje-Pje-Gerencial a todos os Magistrados da 8ª Região.
Gerencial
aos
Magistrados
Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada,
sendo lavrada a respectiva ata pelo Diretor da SETIN, que, após lida e
achada conforme, vai assinada pelo Exmo. Sr. Coordenador e demais membros.
As assinaturas serão substituídas pelos comprovantes de envio do
e-mail para os membros da Comissão de Informática.

