
                    

PROJETO PARA CURSO DE INTRODUÇÃO AO SICOND – SEGUNDA INSTÂNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Nome Introdução ao Sistema de Consulta a Dados Operacionais para a Segunda Instância

Área Temática Estatística/Direito Processual do Trabalho

Área do conhecimento -

Carga horária 3 horas/aula; 

Número  Máximo  de
participantes

A ser definido pela Escola Judicial do TRT 7ª Região (deve ser ministrado na sala de informática).
Podem ficar dois alunos da mesma unidade em um mesmo Computador.

Previsão de realização do curso

Turma 1 - Dia 02/02/2017 das 09:00 às 12:00
Público alvo: Gabinetes, Turmas, SJ
7 Gabinetes X 3 servidores por Gabinete = 21 servidores
2 Turmas X 3 servidores por Turma = 6 servidores
SJ = 3 servidores 

Turma 2 - Dia 02/02/2017 das 13:00 às 16:00
Público alvo: Gabinetes, Turmas, Gestão Estratégica
7 Gabinetes X 3 servidores por Gabinete = 21 servidores
2 Turmas X 3 servidores por Turma = 6 servidores
Gestão Estratégica = 3 servidores 

Turma 3 - Dia 03/02/2017 das 09:00 às 12:00
Público alvo: Presidência, Corregedoria, Precatório, Gestão Estratégica
Mínimo de 3 servidores da Presidência
Mínimo de 3 servidores do Precatório
Mínimo de 2 servidores da Corregedoria
Mínimo de 2 servidores da Gestão Estratégica

Horário disponível para o curso Das 09:00 às 12:00 ou das 13:00 às 16:00



                    

2. JUSTIFICATIVA

Apresentar aos servidores de diversas unidades da Segunda Instância da Sétima Região o Sistema de Consulta a Dados Operacionais

(Sicond), desenvolvido pelo TRT da Sétima Região e adotado como sistema satélite pelo CSJT. O Sicond permite a obtenção de informações

estatísticas baseadas no E-Gestão ou específicas do Regional. A utilização adequada do Sistema irá possibilitar que as unidades da Segunda

Instância realizem prévias das cargas mensais do E-Gestão, melhorando a qualidade dos dados estatísticos do Regional.  Além disso, a

utilização do Sistema pela Presidência, Corregedoria e Secretaria de Gestão Estratégica possibilitará a extração de relatórios gerenciais que

facilitarão o processo decisório.

Nos ano de 2016 e 2017, os seguintes programas de estatísticas da Segunda Instância foram liberados junto ao Sicond:

“Centrais mandados 2º grau - produções e pendências “

“Corregedoria – processos pendentes”

“Gabinetes desembargador – processos pendentes”

“Gabinetes desembargador – produtividade”

“Precatório – rpvs da união e precatórios pendentes”

“Presidência – processos pendentes”

“Secretaria judiciária – processos pendentes”

“Turmas e pleno – processos pendentes”

“Trt – demandas, produtividades e prazos “

“Trt - processos em andamento no pje ou e-gestão “

3. OBJETIVOS

GERAL Apresentar aos alunos os conceitos básicos relacionados ao Sistema de Consulta a Dados Operacionais e às estatísticas
que podem ser extraídas através do sistema. 

ESPECÍFICOS
Desenvolver o conhecimento acerca do Sistema de Consulta a Dados Operacionais, permitindo que o aluno identifique e
operacionalize  o  procedimento de solicitação e consulta  das estatísticas,  além do detalhamento  dos resultados  das
estatísticas, operacionalização da tabela dinâmica e da personalização dos documentos da solicitação.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 – O que é o Sistema de Consulta a Dados Operacionais?
2 – Conceitos do Sistema
3 – Como solicitar estatísticas
4 – Como visualizar os resultados das solicitações de estatísticas
5 – Como detalhar os processos dos resultados das solicitações de estatísticas
6 – Como personalizar o documento de resultados de uma solicitação de estatísticas
7 – Estatísticas já disponíveis no Sistema

5. PÚBLICO-ALVO

Definição do público-alvo e conhecimentos mínimos necessários para participação

Público alvo: 
- De dois a quatro representantes de cada Gabinete de Desembargador, incluindo assessor (es);
- De dois a quatro representantes de cada Secretaria de Turma / Pleno, incluindo secretário(s);
- De dois a quatro representantes da Secretaria Judiciária;
- De dois a quatro representantes da Presidência;
- De dois a quatro representantes do Setor de Precatórios;
- De dois a quatro representantes da Corregedoria;
- Pelo menos dois representantes da Secretaria de Gestão Estratégica / Setor de Estatísticas;

Conhecimentos necessários para participação no curso: Direito processual do trabalho e informática básica

6. INSTRUTOR

Indicação do(s) nome(s), titulação e regime de contratação do(s) instrutor(es) e descrição da experiência acadêmica e profissional.

NOME DO INSTRUTOR Francisco Jonathan Rebouças Maia

TITULAÇÃO Pós-graduado

BREVE  DESCRIÇÃO  DA  EXPERIÊNCIA
ACADÊMICA  E  PROFISSIONAL
(CURRÍCULO RESUMIDO) 

Certificado Project Management Professional pelo Project Management Institute, Certificado
Professional Scrum Master, Pós-graduado em Gerenciamento de Projetos de TI, Graduado
em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará, Analista de Tecnologia da
Informação do TRT 7ª Região; ex-servidor do Serviço Federal de Processamento de Dados -
Serpro;  ex-servidor  da  Empresa  de  Tecnologia  da  Informação  da  Previdência  Social  -



                    

Indicação do(s) nome(s), titulação e regime de contratação do(s) instrutor(es) e descrição da experiência acadêmica e profissional.

Dataprev; ex-funcionário da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – Ministério de
Ciência e Tecnologia; Instrutor das Escolas Judiciais do TRT07, TRT20 e CSJT.



                    

7. ASPECTOS TÉCNICOS

 METODOLOGIA:  Aulas expositivas e discussões

 MATERIAL DIDÁTICO: Apresentação de Slides e Ajuda do Sistema de Consulta a Dados Operacionais (disponível no próprio sistema)
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