
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ata de Reunião

Data: 22/02/2019 Horário: 08:40h Local: DITEC

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

1. Objetivo da Reunião
[2ª Reunião do CGTI] Revisar o andamento do Plano de Ação 90 dias, troca de experiências com Tribunais e 
outros órgãos, diagnóstico iGovTIC-JUD, retrospectiva 21 dias da gestão 2019/2020.

2. Pendências Anteriores

Item Pendência Quem Quando

#1
Cumprimento das ações “imediatas” e de “45 dias” do 
plano de 90 dias. Todos 22/02

3. Informações Relevantes

Item Informação

#1
[Digitaliza]  Estabelecer  processos  internos   de  trabalho  envolvendo  GEATE  e  GESUP.  As
demandas não devem ficar apenas com Samuel.

#2
[Painel de Projetos] Apresentado o Novo Painel de Projetos e Ações, a nova arquitetura e
como dar-se-á os registros dos projetos e ações no redmine-ditec.

#3
GEATE decidiu por renovar o contrato da Printpage 11/2017 e informou a necessidade de
utilizar o contrato para o projeto digitaliza, caso seja possível. Contrato vence em 10/04/19.

#4
Sobre plantão de TI, foi analisado algumas possibilidades de modelo de plantão adotados por
outros Tribunais.

#5
Capacitação dos servidores da DITEC, vai ser necessário verificar a quantidade de servidores
para a estimativa do valor a ser contratado no pacote ofertado pela empresa ALURA.

#6 Necessidade em definir as regras para concessão das folgas eleitorais aos servidores da DITEC.

#7 A DITEC foi contemplada com 25 estagiários para atuar na Diretoria e Gerências.

#8 Foi instalada ferramenta para o inventário de ativos.

#9 Virada do PJe 2.0 será na segunda quinzena de abril.

#10 PJe - necessidade em definir os aspectos de indisponibilidade dos serviços.

#11
Foi informado da possibilidade real em analisar (in loco) serviços e sistemas de outros Órgãos
para melhorias dos sistemas do TJPB.

#12 FALTOU tratar sobre a retrospectiva 21 dias da gestão 2019/2020
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4. Próximas Atividades

Item Atividade Quem Até Quando

#1
Marcar reunião para ambientar a GEATE e GESUP e definir
os  processos  para  atendimento  das  demandas  do
DigitalizaPJe.

Ney 30/03

#2
Informar Bug no Painel: Dashboard  mantém o status do
Painel selecionado anteriormente.

Neto 15/03

#3
Elaborar  os  artefatos  para  renovação  do  contrato  da
PrintPage  e  justificar  possível  aumento  em  25%  para
suprir a demanda.

Fábio 15/03

#4
Verificar  se  o  PA  de  aquisição  das  webcams  será
aproveitado ou será necessário um novo PA. Sandra 01/03

#5
Ver  como  o  TJPE  implementou  o  relatório  de
indisponibilidade do PJe.

Djalma 27/03


