LUIZ
CARLOS
MACHA
DO

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ATA DE REUNIÃO

Assunto da Reunião:
Reunião Comitê Regional SIGEP - Período JUNHO/2020
Data da Reunião:
02/06/2020
Local da Reunião:
Videoconferência Google Meet

Participantes

Nome

Unidade / Entidade

Neiara São Thiago Cysne Frota

Diretoria-Geral

Sílvia Cassia Saraiva Carneiro

Secretaria de Gestão de Pessoas

Joarez Dallago
Luiz Carlos Machado

Secretaria de Tecnologia da Informação
Divisão de Informações Funcionais

Francisco Jonathan Rebouças Maia

Divisão de Desenvolvimento de
Sistemas

José Mario Viana Barbosa Junior

Divisão de Desenvolvimento de
Sistemas

Ruthenio Bezerra do Carmo
Thais Evangelista Fernandes Brito
Renata Portela Lima Teixeira

Assinatura

Divisão de Informações Funcionais
Divisão de Saúde
Divisão Executiva da Escola Judicial

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO
Av. Santos Dumont, 3384 - Aldeota - Cep. 60150.162 - Fortaleza - Ceará - Fone (85) 3388.9400 (85) 3388.9300

1

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ATA DE REUNIÃO

Assuntos e Deliberações
Tópico 1 - AUDITORIA E PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO
- Auditoria CSJT: Documentos enviados e até presente data não houve contato da CCAUD com o
responsável pelo envio dos documentos nem com a Diretora Geral.
- Processo de homologação de versões SIGEP conforme definido na reunião dos dias 07 e
08/05/2020: Aprovado. Joarez solicitou que ao final do processo de homologação seja definido um
prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas para que todas as diretorias da STI adotem as
providências necessárias à instalação da nova versão em produção. Os procedimentos para
instalação das versões em produção ocorrerão, preferencialmente, no horário de expediente.

Tópico 2 - STATUS ATUAL DOS MÓDULOS DO SIGEP
- MÓDULO PRINCIPAL: implantada a versão 1.19 (piloto do processo de homologação). Mário
informou que disponibilizará a versão 1.20 em homologação e que em seguida será necessário
iniciar um complexo trabalho de padronização nacional da tabela de afastamentos, que terá
repercussão nos demais módulos do SIGEP, no SGM, no e-gestão, na geração das substituições e na
frequência. Esse trabalho teve início com a versão 1.16.1 para possibilitar a implantação do SIGS nos
Tribunais homologadores. Mário explicou que naquela oportunidade foram padronizados
nacionalmente apenas 20 (vinte) afastamentos, remanescendo 189 (cento e oitenta e nove) códigos
que serão agora padronizados. Ruthenio informou que está produzindo os vídeos com orientações
aos usuários de como consultar os submódulos do SIGEP.
- Folha Web: Mário informou que devido à necessidade de geração da DIRF e RAIS foi implantada
uma versão à frente dos demais Regionais (v. 1.8) e que a versão 1.9 já está em homologação. Ana
Cristina informou que há chamados abertos na TI local e no redmine nacional. Ana informou ainda
que o orçamento para pagamento do auxílio saúde está deficitário. Luiz Carlos mencionou o trabalho
de individualização do auxílio saúde por CPF que de acordo com levantamento realizado, trará
economia ao programa.
-G
 estão de Passivos: não foi sequer homologado pelo comitê nacional.
- PROGECOM: em homologação. Falha de segurança identificada pela Divisão de Infraestrutura de TI.
Mário informou que foi aberto tarefa no redmine do módulo e que a 6a Região, responsável pela
manutenção/desenvolvimento do sistema está aguardando o GNN priorizar. Jonathan explicou que a
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falha de segurança se refere ao fato de que a senha do usuário do sistema transita na rede em texto
plano, podendo ser descoberta.
- eJUD: disponibilizada a versão 1.19 no ambiente de produção. Mário informou que a versão 1.20 já
pode ser colocada em produção. Renata informou que não houve capacitação para emprego do
sistema. Neiara sugeriu que Renata entre em contato com a ENAMAT para solicitar a referida
capacitação.
- eSocial (início SETEMBRO/20): Joarez informou que na última reunião do Comitê Gestor Nacional
do SIGEP a discussão sobre a liberação do conector/extrator não foi colocada em pauta.
- Autoatendimento: Disponível para homologação/implantação pelos Regionais, a partir de
Junho/2020. Não houve mais deliberações. Sempre disponibilizado nas versões do SIGEP mas para
uso pelos Regionais homologadores.
- SIGS: Mário informou que a tabela de afastamentos será disponibilizada juntamente com a versão
1.20. Thais informou que o CSJT disponibilizou link de acesso à capacitação no sistema. Jonathan
informou que o CNJ determinou a implantação de dois projetos da área judiciária até julho deste ano.
Os referidos projetos foram aprovados e priorizados pelo Comitê gestor de TI para implantação no
prazo estipulado pelo CNJ. O mesmo comitê deliberou, então, que o projeto SIGS poderá ser iniciado
apenas em AGOSTO/2020.
-G
 estão de Estágio: Não está disponível para homologação.
- Pasta funcional eletrônica: T
 hais sugeriu que sejam definidos os documentos que poderão ser
incluídos no SAF pelas Unidades que realizam arquivamento. Luiz Carlos informou que houve reunião
com Ana Virgínia sobre esse assunto, mas que o trabalho de padronização dos documentos a serem
arquivados no SAF não foi iniciado. Neiara informou que colocará esse assunto em debate na
próxima reunião do comitê gestor do PROAD, responsável pela manutenção do módulo.
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