ATA DE REUNIÃO - COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SIGEO-JT
PORTARIA DG.Nº 541/2018
ATA DE REUNIÃO

ATA nº 2/2020

FABIAN
O REGO
DE
SOUSA

Identificação da Reunião
Horário

Data
1º/04/2020

Início

10h30min

Término

Local
11h

Videoconferência

Coordenador da
Reunião
Fabiano

Objetivo da Reunião
- Acompanhamento dos trabalhos do comitê gestor regional do SIGEO-JT em 2020.
Participantes da Reunião
Nome
Neiara São Thiago Cysne Frota
Fabiano Rego de Sousa
Joarez Dallago

UNIDADE
Diretoria-Geral

Função
Diretora-Geral

Divisão de Orçamento e Finanças
Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação

Diretor
Secretário

Pontos Discutidos
1. Reunidos os participantes por videoconferência, o diretor da DOF informou que já foram agendadas
as reuniões periódicas do referido comitê do corrente ano para as primeiras quartas-feiras de cada
mês, conforme combinado em anterior reunião, assim como foi aberto chamado na STIC para
divulgação na intranet e na home page do TRT7 dos atos de nomeação e os respectivos nomes
dos componentes do comitê regional.
2. Ademais, foi criado email do Comitê gestor regional, a exemplo do utilizado no Proad, denominado
comiteregionalsigeo@trt7.jus.br para demandas de acessos, melhorias ou incidentes relacionados
ao referido Sistema. Quanto à disponibilização dos trabalhos do Comitê, foi instruído o Proad nº
1.666/2020 como ferramenta de controle sob a guarda da coordenação do Comitê.
3. Na ocasião, informou-se que foi iniciada a primeira etapa da elaboração da proposta orçamentária,
denominada Estrutura Física da JT para que as áreas responsáveis procedam ao preenchimento
dos quadros no SIGEO-JT. Joarez comentou que poderia ser oportuno criar uns vídeos
orientativos, com o apoio do google meet, para esclarecer sobre a utilização no referido sistema.
4. Após as considerações acerca de cada um dos pontos acima citados, concluiu-se:
a. Verificar se encontra disponível o acesso de todos os integrantes do comitê ao email
institucional c omiteregionalsigeo@trt7.jus.br;
b. Acompanhar a conclusão do chamado da STIC quanto à divulgação na intranet e na home
page do TRT7 dos atos de nomeação e os respectivos nomes dos componentes do comitê
regional - Fabiano.
c. Elaborar vídeos orientativos, com o apoio do google meet, para esclarecer sobre a utilização
do Sigeo-JT - Fabiano.
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Fechamento da Ata
Data da Ata
Fortaleza-CE, 1º de abril de 2020
Assinaturas
Nome
Neiara São Thiago Cysne Frota
Fabiano Rego de Sousa
Joarez Dallago

UNIDADE
Diretoria-Geral
Divisão de Orçamento e
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Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação

Assinaturas

