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Assunto da Reunião: 

Reunião Comitê Regional SIGEP - Período OUTUBRO/2020 

Data da Reunião: 
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Local da Reunião: 

Mista - Presencial e Videoconferência Google Meet 

Participantes 
 

Nome  Unidade / Entidade  Assinatura 

Neiara São Thiago Cysne Frota  Diretoria-Geral   

Sílvia Cassia Saraiva Carneiro  Secretaria de Gestão de Pessoas  Licença Médica 

Joarez Dallago  Secretaria de Tecnologia da 
Informação 

 

Luiz Carlos Machado  Divisão de Informações Funcionais  Redator da Ata 

Francisco Jonathan Rebouças 
Maia 

Divisão de Desenvolvimento de 
Sistemas 

 

Ana Cristina Almeida Pereira 
Nogueira 

Divisão de Pagamento de Pessoal   

José Mário Viana Barbosa Júnior  Divisão de Desenvolvimento de 
Sistemas 

 

Ruthenio Bezerra do Carmo  Divisão de Informações Funcionais   

Thais Evangelista Fernandes 
Brito 

Divisão de Saúde  Ausência Justificada 

Flávia Regina Cardoso Mendes 
Bezerra 

  Licença gestante 

Renata Portela Lima Teixeira  Substituta Divisão Executiva da 
Escola Judicial 

Ausência Justificada 
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Assuntos e Deliberações 
 

Tópico 1 - AUDITORIA E PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO 

- Auditoria CSJT: A auditoria foi cancelada. Neiara encaminhará email recebido da CCAUD. 
 
- 

Tópico 2 - STATUS ATUAL DOS MÓDULOS DO SIGEP 

-  Módulo Principal:  não há versão em homologação; 
 
- Módulo Folha Web: Versão não há versão em homologação;  
 
- Módulo Gestão de Passivos:  Ana Cristina encaminhou email ao Comitê com o seguinte teor: 
 
“Prezados membros do Comitê, 
Como é de conhecimento que ficou acordado, em ata, a sugestão do Jonathan Maia a respeito da                 
necessidade de abertura de projeto para implantação do módulo de Gestão de Passivos do SIGEP neste                
Tribunal, registro que, após reunião com a área técnica desta Divisão de Pagamento de Pessoal, ficou                
decidido que seria necessário termos mais conhecimento acerca das funcionalidades do módulo para             
perceber quais demandas deveríamos considerar no projeto a ser criado. 
Informo que consta no Redmine uma seção dedicada ao módulo de passivos que será útil para guiar o                  
processo de aprendizagem sobre o módulo em questão, cujo endereço da página é:             
https://redmine-sigep.trt2.jus.br/redmine/projects/passivos/wiki/Wiki 
Nesse contexto, salvo melhor juízo, sugiro ao Comitê Regional autorizar a instalação do módulo de               
passivos antes da abertura de proad de projeto de migração dos passivos, pois a área técnica, com o                  
manuseio das ferramentas disponibilizadas no sistema, obterá conhecimento suficiente para demandar à            
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC) de forma precisa e eficiente, abordando o               
máximo de aspectos necessários para sua implantação.” 

 
O Comitê deliberou no sentido de que a DPP elabore proposta de projeto abordando aspectos               
como necessidade de migração de dados, obrigatoriedade de uso e demais aspectos            
estratégicos, deixando questões técnicas para serem tratadas quando o módulo for           
disponibilizado em homologação.  
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Joarez informou que entrou em contato com o Gilberto da 3a Região, coordenador técnico do               
módulo, para verificar a possibilidade de acesso à base de homologação do módulo de Passivos               
daquele Regional, o que nos auxiliará na implantação.  
 
- Módulo PROGECOM: Chamado no redmine nacional no link         
https://redmine-sigep.trt2.jus.br/redmine/issues/38077 . não houve andamento. 
 
- Módulo eJUD: não houve mudança no status do projeto 
 
- Módulo eSocial:  não houve mudança no status do projeto 
 
- Módulo de Autoatendimento: Luiz Carlos se prontificou a verificar com a servidora Lúcia,              
representante da 2a Região no GNN- Módulo Principal, se haverá liberação do ambiente de              
homologação deste módulo aos Tribunais. 
 
- Módulo SIGS: Mário informou que o projeto se encontra em andamento. Há necessidade de               
maior envolvimento da área de negócio na implantação e configuração do módulo. 
 
- Módulo Gestão de Estágio: aguardando proposta de projeto da DIF 
 
- Módulo Pasta funcional eletrônica: não houve mudança no status do projeto 
 
- Módulo Integração do SIGEP com outros sistemas: Mário chamou a atenção para a              
necessidade de incluirmos nas reuniões mensais do comitê a avaliação deste módulo. Informou             
ainda que a integração do SIGEP com o sistema AJ/JT de cadastramento de peritos foi               
concluída com sucesso. Os problemas relatados ao comitê através de email foram solucionados             
da seguinte forma: excluiu-se os períodos de férias migrados do Mentorh para o SIGEP com               
erros. Esses períodos serão revisados e corrigidos um a um pela Divisão de Informações              
Funcionais.  
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