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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Solicitação de Mudança Relevante do Projeto NGTICP-40 - Projeto para
adequação das práticas adotadas pelo Tribunal no tratamento de dados pessoais
para cumprimento da Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD)

Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br> 1 de dezembro de 2021 10:32
Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Prezados membros do Comitê de Governança de TIC

Encaminhamos, para conhecimento, cópia do documento Solicitação de Mudanças Relevantes para adiamento do 

prazo e mudança no escopo, do projeto ûüýþÿ���	 � ������ ���� ��������� ��� ������� �������� ���� ý�������
�� ���������� �� ����� �������� ���� ����������� ��  �� �! "#!$	%&'	"( �  �� ü���� �� �������� �� )����

�������� * ü�)+, Proad 5426/2020.

A Solicitação já se encontra cadastrada no  Artefato: 01 - Avaliações do Comitê (Aba: Solicitação de Mudanças 
Relevantes), aguardando deliberação do Comitê.

Respeitosamente,

Ana Maria Ferreira Loureiro
Escritório de Projetos - SGE
TRT 7ª Região
(85) 3388-9295

NGTICP-40 - Projeto para adequação das práticas adotadas pelo Tribunal na Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (SMR).pdf
105K
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Solicitação de Mudança Relevante do Projeto NGTICP-40 - Projeto para
adequação das práticas adotadas pelo Tribunal no tratamento de dados pessoais
para cumprimento da Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD)

Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br> 1 de dezembro de 2021 21:22
Para: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>
Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Boa noite.

Ciente e de acordo com a prorrogação do prazo para 30/04/2022.

Regina Gláucia
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Solicitação de Mudança Relevante do Projeto NGTICP-40 - Projeto para
adequação das práticas adotadas pelo Tribunal no tratamento de dados pessoais
para cumprimento da Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD)

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 7 de janeiro de 2022 08:00
Para: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br>
Cc: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão
de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Bom dia,

Inicialmente, desejo um excelente 2022 a todos e todas!

Já contando com a manifestação pela aprovação por parte da Exma. Desa. Regina Gláucia, e para pleno
atendimento ao Ato TRT7.GP Nº 30 de 24 Março de 2021, proponho aos demais membros da Comissão de
Governança de TIC a deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

Pauta deliberativa: Solicitação de mudança relevante - Atualização de data estimada de encerramento do projeto
Proposta(s) submetidas à apreciação:
1)Aprovação da solicitação de mudança relevante ou
2) Rejeição da solicitação de mudança relevante
Prazo de início e de término da votação: de 07/01/2022 até 11/01/2022

Particularmente, voto favoravelmente à aprovação.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Solicitação de Mudança Relevante do Projeto NGTICP-40 - Projeto para
adequação das práticas adotadas pelo Tribunal no tratamento de dados pessoais
para cumprimento da Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD)

Francisco Antonio da Silva Fortuna <francisco.fortuna@gmail.com> 7 de janeiro de 2022 11:35
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Bom dia a todos!
Ciente e pela aprovação da proposta.
Atenciosamente, 

Fortuna

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Solicitação de Mudança Relevante do Projeto NGTICP-40 - Projeto para
adequação das práticas adotadas pelo Tribunal no tratamento de dados pessoais
para cumprimento da Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD)

Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br> 7 de janeiro de 2022 11:41
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos
<escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Bom dia e Feliz 2022!
De acordo.
Cordialmente
Patricia Cabral Machado
Secretária de Gestão Estratégica
TRT7

Missão do TRT7: Realizar a justiça nos conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma célere e efetiva,
contribuindo para a paz social e fortalecimento da cidadania.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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