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KRA>CISCO A>@Ô>IO DA SILVA KOR@?>A proad

KRA>CISCO O@AVIO COS@A proad

K=R>A>DO A>@Ô>IO D= KR=I@AS LIMA proad

KRA>CISCO XO>A@ZA> R=YO?ÇAS MAIA proad

KortaleWaHC=¥ 77 de Abril de 7377
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-570 - Substituição do SPE
Escritório pelo e-carta para envio de correspondências aos Correios para
postagem
6 mensagens

Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br> 6 de abril de 2022 12:27
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 sobrestamento 
do projeto DSTIC-570 - Substituição do SPE Escritório pelo e-carta para envio de correspondências aos Correios 
para postagem, Proad 2967/2021.

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

DSTIC-570 - Substituição do SPE escritório pelo e-Carta para envio de correspondências do PJe aos
Correios para postagem- SMR - Sobrestamento do Projeto.pdf
113K

Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br> 6 de abril de 2022 12:57
Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Prezada Ana Maria,
Muito grata pela ciência e encaminhamento dos artefatos.
Atenciosamente
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]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 6 de abril de 2022 13:57
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>

Obrigado, Ana Maria.

Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de
Governança de TIC (CGTIC),
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De maneira a não precisarmos aguardar a próxima reunião telepresencial do Comitê, conforme Ato TRT7.GP Nº 30,
de 24 Março de 2021, proponho a deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

Pauta deliberativa: Solicitação de mudança relevante - Sobrestamento 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 06/04/2022 até 11/04/2022

Particularmente, voto favoravelmente à aprovação do sobrestamento. Enquanto o contrato não for ajustado para
uso do e-Carta pelo gestor (Sr. Djalma Martins), não temos como continuar com a implantação do sistema.

Respeitosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

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.

Francisco Antonio da Silva Fortuna <francisco.fortuna@gmail.com> 6 de abril de 2022 19:56
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@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>

Boa noite!
De acordo com o sobrestamento.

Atenciosamente, 

Fortuna
[Texto das mensagens anteriores oculto]

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br> 7 de abril de 2022 07:32
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@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!

Voto : 1) Aprovação da solicitação de mudança relevante.

Atenciosamente,

Francisco Otavio Costa

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br> 7 de abril de 2022 09:36
Para: 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>
Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos
<escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Voto pela a aprovação.

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]
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