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�ropósito

Assunto da Reunião: ������� ������� �� !�"��# �� $�%�����&� �� '(!

Data da Reunião: )*+z, -. /0íc/, . -. 1é*m/0, -+ v,1+ç2,3 de 4856757677 at9
7;56757677

Lo<al da Reunião: Em+/=

Con>o<ados:

N�"� U������ F��&��

R?GI@A GLABCIA CAVALCA@H?
@?�OMBC?@O

�residên<ia DeseKbargadora
Q�residente

SRA@CIWCO A@HÔ@IO DA WILVA
SORHB@A

Xª VH de SortaleYa ZuiY do Hrabalho

SRA@CIWCO OHAVIO COWHA 4[ª VH de SortaleYa Diretor

�AHRICIA CA\RAL MAC]ADO We<retaria de Gestão
?strat9gi<a

We<retária

S?R@A@DO A@HÔ@IO D? SR?IHAW
LIMA

Gabinete da �residên<ia We<retárioQGeral
da �residên<ia

@?IARA WAO H]IAGO C^W@? SROHA DiretoriaQGeral DiretoraQGeral

SRA@CIWCO ZO@AH]A@ R?\OBÇAW
MAIA

W?HIC We<retário
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?�Ka� Dra� Regina Glau<ia� ?�Ko� Dr� Sran<is<o Sortuna�
preYados e preYadas ser>idores KeKbros da CoKissão
de Go>ernan�a de HIC �CGHIC��

SinaliYaKos na CoKissão de Gestão de HIC �gestores da
W?HIC� a elabora�ão de proposta para o �lano de
Capa<ita��es de HIC de 7677�  ue 9 uK dos ane�os do
�lano Diretor de HIC ��DHIC��

�or ser uK arte¡ato de Kenor <oKple�idade �basi<aKente
a lista de <apa<ita��es para o ano�� gostar¢aKos de
subKeter o plano à apre<ia�ão da CoKissão de
Go>ernan�a atra>9s de delibera�ão >irtual� in<lusi>e para
 ue possaKos ini<iar os pedidos à ?s<ola Zudi<ial�
?ntretanto� <aso a CoKissão £ulgue  ue são ne<essárias
Kaiores in¡orKa��es para a apro>a�ão do re¡erido plano�
podeKos <an<elar a delibera�ão >irtual e aguardar a
reunião telepresen<ial�

Wegue lin¤ para a planilha <oK o plano:

https:55do<s�google�<oK5spreadsheets5d548¥[8¦<�§¨ado
b©Qe4L8Y¦X«£¬<£B6¬®OpDO¤K\uLr¬5edit¯gid°47X6;8¬
6[4

A priKeira aba ��ainel� da planilha possui uK painel <oK
os resuKos e <onsolida��es do plano�

A segunda aba �DetalhaKento� da planilha possui a lista
de <apa<ita��es <oK todas as respe<ti>as in¡orKa��es�

A ?s<ola Zudi<ial nos indi<ou  ue teKos uK or�aKento de
R±¬¦�666�66 reais para as <apa<ita��es de HIC de 7677�

?n<aKinhaKos o plano <oK uK >alor total in<lu¢do no
or�aKento de R± ¦4�7¬;�66� uK pou<o a<iKa dos ¬¦ Kil�

Apro>ado por unaniKidade�

)=+0, -. ²+³+c/1+ç´.µ .
c¶³/+ -+µ m.0µ+·.0µ
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pois 9 raro <onseguirKos e�e<utar todas as <apa<ita��es
�Kuitas >eYes por não ¡orKa�ão de turKas� outras >eYes
por in<apa<idade opera<ional de instruirKos os pedidos��
AssiK� £á ¡i<aKos <oK <apa<ita��es pr9Qapro>adas <oK
uKa pe uena KargeK a<iKa dos R±¬¦ Kil �de ¡orKa a
<onteKplar as poss¢>eis ine�e<u��es seK ne<essidade de
alterar o plano para reKane£aKentos de re<ursos��
Ressalto  ue a e�e<u�ão perKane<erá liKitada ao teto
de¡inido pela ?s<ola Zudi<ial �R±¬¦ Kil��

Caso ha£a Kais or�aKento dispon¢>el at9 o ¡inal de 7677
�al9K dos ¬¦ Kil�� e <aso tenhaKos <apa<idade de instruir
os pedidos à ?s<ola Zudi<ial� taKb9K £á <onteKplaKos no
plano outras <apa<ita��es poss¢>eis �Kas seK in<lu¢Qlas
no or�aKento Q a  uantidade de alunos in<lu¢da no
or�aKento está Yerada��

)+º1+ -.=/».*+1/v+3 �lano de Capa<ita��es de HIC de
7677

)*,³,µ1+¼µ½ µº»m.1/-+µ ¾ +³*.c/+ç2,3

4� Apro>a�ão do plano de <apa<ita��es�

7� Re£ei�ão do plano de <apa<ita��es¿

)*+z, -. /0íc/, . -. 1é*m/0, -+ v,1+ç2,3 de 4856757677
at9 7;56757677
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R?GI@A GLABCIA CAVALCA@H? @?�OMBC?@O proad

SRA@CIWCO A@HÔ@IO DA WILVA SORHB@A proad

SRA@CIWCO OHAVIO COWHA proad

�AHRICIA CA\RAL MAC]ADO proad

S?R@A@DO A@HÔ@IO D? SR?IHAW LIMA proad

SRA@CIWCO ZO@AH]A@ R?\OBÇAW MAIA proad

@?IARA WAO H]IAGO C^W@? SROHA proad

SortaleYaQC?� 77 de Se>ereiro de 7677

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨proad¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

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

Plano de Capacitações de TIC de 2022 - Deliberação Virtual
7 mensagens

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 18 de fevereiro de 2022 16:25
Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros da Comissão de
Governança de TIC (CGTIC),

Finalizamos na Comissão de Gestão de TIC (gestores da SETIC) a elaboração de proposta para o Plano de
Capacitações de TIC de 2022, que é um dos anexos do Plano Diretor de TIC (PDTIC).

Por ser um artefato de menor complexidade (basicamente a lista de capacitações para o ano), gostaríamos de
submeter o plano à apreciação da Comissão de Governança através de deliberação virtual, inclusive para que
possamos iniciar os pedidos à Escola Judicial. Entretanto, caso a Comissão julgue que são necessárias maiores
informações para a aprovação do referido plano, podemos cancelar a deliberação virtual e aguardar a reunião
telepresencial.

Segue link para a planilha com o plano:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Q685cxW_adoby-e1L8z579j4cjUK04XOpDOkmBuLr4/
edit#gid=1270384061

A primeira aba (Painel) da planilha possui um painel com os resumos e consolidações do plano.
A segunda aba (Detalhamento) da planilha possui a lista de capacitações com todas as respectivas informações.

A Escola Judicial nos indicou que temos um orçamento de R$45.000,00 reais para as capacitações de TIC de 2022.

Encaminhamos o plano com um valor total incluído no orçamento de R$ 51.243,00, um pouco acima dos 45 mil, pois
é raro conseguirmos executar todas as capacitações (muitas vezes por não formação de turmas, outras vezes por
incapacidade operacional de instruirmos os pedidos). Assim, já ficamos com capacitações pré-aprovadas com uma
pequena margem acima dos R$45 mil (de forma a contemplar as possíveis inexecuções sem necessidade de alterar
o plano para remanejamentos de recursos). Ressalto que a execução permanecerá limitada ao teto definido pela
Escola Judicial (R$45 mil).

Caso haja mais orçamento disponível até o final de 2022 (além dos 45 mil), e caso tenhamos capacidade de instruir
os pedidos à Escola Judicial, também já contemplamos no plano outras capacitações possíveis (mas sem incluí-las
no orçamento - a quantidade de alunos incluída no orçamento está zerada).

Pauta deliberativa: Plano de Capacitações de TIC de 2022
Proposta(s) submetidas à apreciação:
1) Aprovação do plano de capacitações.
2) Rejeição do plano de capacitações;
Prazo de início e de término da votação: de 18/02/2022 até 23/02/2022

Particularmente, voto favorável à aprovação.

Respeitosamente,

--
Jonathan Maia
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará
(85) 3388-9200

E-mail de Tribunal Regional do Trabalho da 7 Região - Plano de Capacit... https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=20e89a84b0&view=pt&search=al...
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AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário
cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou
distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta
mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.

Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br> 19 de fevereiro de 2022 15:24
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Boa tarde.

Voto favorável (01).

Regina Gláuicia

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br> 21 de fevereiro de 2022 08:00
Para: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br>
Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de
TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Bom dia.
De acordo
Att
Neiara São Thiago Cysne Frota
Diretora Geral TRT 7a Região

[Texto das mensagens anteriores oculto]

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br> 21 de fevereiro de 2022 08:14
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Bom dia a todos.

Ciente da Pauta deliberativa: Plano de Capacitações de TIC de 2022

Voto pela:

1) Aprovação do plano de capacitações.

Atenciosamente,

Francisco Otavio Costa

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza - Fone (85) 3308-5871

Em sex., 18 de fev. de 2022 às 16:25, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br> 21 de fevereiro de 2022 08:18
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Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Bom dia.
De acordo.
Atenciosamente 
Patrícia Cabral Machado Secretária de Gestão Estratégica do TRT7 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br> 21 de fevereiro de 2022 09:56
Para: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>
Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de
TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

De acordo com a proposta 1. 

Atenciosamente, 

Fernando Antônio de Freitas Lima
Secretário-Geral da Presidência
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

Ramal Direto: (85) 3388-9418

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Francisco Antonio da Silva Fortuna <francisco.fortuna@gmail.com> 21 de fevereiro de 2022 21:06
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

De acordo. 

Atenciosamente, 

Fortuna 

Em sex, 18 de fev de 2022 16:25, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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