
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ata de Reunião

Reunião 03/2019 Data: 15/03/2019 Horário: 08:40h Local: DITEC

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

1. Objetivo da Reunião
1.1. Pendências de reuniões anteriores do CGTI
1.2. Andamento de projetos
1.3. Revisão do Plano de Ação de 90 dias
1.4. Boletim de Fevereiro/2019
1.5. Nova estrutura da DITEC
1.6. Plano de Contratações 2019
1.7. Outras questões inter gerências 

2. Pendências Anteriores

Item Atividade Quem Até
Quando Status

#1

[CGTI  02/2019]  Marcar  reunião  para
ambientar  a  GEATE  e  GESUP  e  definir  os
processos para atendimento das demandas do
DigitalizaPJe.

Ney 30/03 pendente

#2
[CGTI  02/2019]  Informar  Bug  no  Painel:
Dashboard   mantém  o  status  do  Painel
selecionado anteriormente.

Neto 15/03 resolvido

#3

[CGTI  02/2019]  Elaborar  os  artefatos  para
renovação  do  contrato  da  PrintPage  e
justificar  possível  aumento  em  25%  para
suprir a demanda.

Fábio 15/03 pendente

#4
[CGTI 02/2019] Verificar se o PA de aquisição
das  webcams  será  aproveitado  ou  será
necessário um novo PA.

Sandra 01/03 resolvido

#5
[CGTI 02/2019] Ver como o TJPE implementou
o relatório de indisponibilidade do PJe. Djalma 27/03 pendente

#6
[CGTI  01/2019]  Abrir  ação  para  controle  e
acompanhamento do plano de capacitação

Anderson 29/03 pendente

3. Informações Relevantes

Item Informação

#1
[Plano de Contratações 2019] data final para concluir a revisão das contratações constantes 
no plano, dia 22/03. Após a revisão, instruir o processo e colocar na pauta do CGovTI.
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#2
[Plano de Capacitação] Definir a quantidade de licenças e revisão das capacitações (cursos 
obrigatórios) até o dia 22/03. Após, instruir o processo e solicitar a contratação da ALURA.

#3
Na reestruturação, os núcleos de TI permanecem. Deixando vagos os núcleos que, na atual 
conjuntura, não estão funcionando. 

#4
As Gerências da DITEC e o setor de Governança de TI devem manter uma rotina de reuniões 
internas.

#5
GESUP, necessidade de contratação de serviços técnicos especializados para atender a 
demanda de infraestrutura necessária atualmente.

#6
Na aquisição das Webcams, o objeto a ser contratado continua sendo o mesmo, atualizando 
a quantidade de equipamentos. Usar o mesmo ADM.

#7
O Painel de Projetos e Ações foi apresentado. A migração da base de dados de 2018 está 
sendo concluída, os projetos e ações 2019 estão sendo cadastrados e gerenciados.

#8
[PJe Mídias] CNJ ainda está analisando o sistema devido as mudanças de equipe interma do 
projeto.

#9
[Newsletter] Neto apresentou o layout e os gerentes ficaram de enviar os indicadores até o 
dia 18/03 relativo a fevereiro/2019.

4. Próximas Atividades

Item Atividade Quem Até Quando

#1
Analisar a necessidade de carro exclusivo para a DITEC 
no atendimento as unidades da 1ª Circunscrição. Fábio 12/04

#2
Definir os responsáveis pelo ambiente do PJe e definir os
responsáveis nas tarefas do projeto PJe 2.0

Ney/Djalma 22/03

#3 Definir data para a 1ª reunião do CGovTI Neto 25/03

#4 Analisar demanda para serviços terceirizados na GESUP Djalma 29/03

#5
Enviar email para o TJPE sobre o relatório de 
indisponibilidade do PJe. Djalma/Ney 29/03

#6 Disponibilizar o “DigitalizaPJE” para o TJPE Ney 18/03


