
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ata de Reunião

Data: 08/02/2019 Horário: 09h Local: DITEC

Participantes: Ney Robson Pereira,  José Teixeira Neto,  José Djalma Medeiros, José Fábio Alencar, Marcelo 
Borba, Anderson Ribeiro

1. Objetivo da Reunião
[1ª Reunião do CGTI] Revisar o andamento do Plano de Ação 90 dias, ver status dos contratos de TI e decidir 
sobre o conteúdo da newsletter da DITEC.

2. Pendências Anteriores

Item Pendência Quem Quando

#1 Cumprimento das ações “imediatas” do plano de 90 dias. Todos 08/02

3. Informações Relevantes

Item Informação

#1 O CGovTI e o CGTI tiveram seus atos publicados, assim como suas composições.

#2
Danyelle Gesteira irá para GEATE após o mês de fevereiro. Fábio ficou de analisar as 
atribuições, possivelmente envolvê-la no atendimento de PJe.

#3
Núcleo de Governança de TI vai compilar resultado da pesquisa de satisfação (interna e 
externa)

#4
Durante a visita ao TJPE (dia 12/02), conversar sobre o monitoramento do PJe e as tratativas 
de indisponibilidade.

#5
O BI será um projeto institucional. DITEC provê os ativos de TI para o Núcleo de Análise de 
dados desenvolver o projeto e realizar as entregas

#6
Necessidade de agendamento de reunião para filtrar projetos e ações a serem migrados para 
o novo Redmine/Painel.

#7
Necessidade de agendamento de reunião para separar as atribuições de segurança da 
informação (governança x infraestrutura), e definir escopo de atuação de João.

#8 Priorizar a modelagem do processo de gerenciamento de mudanças

#9 Necessidade de Definição para o levantamento dos ativos de TI

#10 No OTRS, priorizar o uso de FAQ para os usuários.

#11 Núcleos de TI: necessidade de remanejamento dos recursos humanos.

#12 Definição do conteúdo e indicadores que estarão na newsletter mensal da DITEC.

#13 A primeira reunião do CGovTI deverá acontecer até a primeira semana após o carnaval.
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4. Próximas Atividades

Item Atividade Quem Até Quando

#1
Estabelecer as prioridades, com Meales, em relação aos 
projetos do Plano de Gestão atual.

Neto 15/02

#2
Definir sobre renovação da Printpage e uma nova adesão 
de outsourcing de impressão Fábio 11/03

#3
Concluir mapeamento de pontos fracos do TJPB no ENTIC-
JUD e projeção de melhorias

Anderson 15/02

#4
Abrir ação para controle e acompanhamento do plano de 
capacitação Anderson 18/03

#5
Analisar o alinhamento do plano de capacitação do TJPB 
com as capacitações da Alura (e-mail já enviado)

Sandra 13/03

#6
Abrir ação para controle e acompanhamento do plano de 
contratações Anderson 18/03

#7
Revalidar integração dos sistemas com o PJe 2.0. É 
necessário ter um ambiente de testes disponível para tal.

Marcelo,
Djalma

20/03

#8
Levantar contagem de PF para um dos sistemas (VISIT ou 
RGP Frequencia) para migração do Oracle para o Postgres.
Delegar a Cassio

Marcelo 28/02

#9
Preparar treinamento do PJe no Moodle, com foco  no 
visual. Pedir apoio a Gedvan. Ney 28/02

#10
Gerenciar e liberar acessos para o SAO (PJE). Delegar, 
inicialmente, a Halisson a adequação dos perfis e das 
permissões dos usuários.

Ney 18/02

#11
Ler o manual para tirar as dúvidas no dia do treinamento 
sobre a gestão e fiscalização de contratos.

Gestores e
Fiscais

12/02

#12
Preparar um template para a Newsletter. Delegar a 
Fechine. Neto 13/02


