
Local: Plenário do 10º andar. Getúlio Vargas, 265

Item Ata da reunião Deliberações

1

apresentação dos membros e breve histórico sobre a gestão de 
pessoas no TRT3

Sheyla discorreu sobre governança de pessoas e levantamentos do iGovPessoas do TCU, 
estrutura da DGP, bastidores sobre a resolução CNJ/240/2016, Programa de Implementaçao 
da Política de Gestão de Pessoas e próximos passos.

2 competências do Comitê Todos já estava cientes

3
discutir as estratégias para cumprimento dos arts. 4º, VI, 10, 13, §1º, 15 
e 16 da Res. 240/16

4 estudar a informatização do sistema de gestão de pessoas
5 eleição do Coordenador e do Vice Eleitos: Coordenador: Dr. Iennaco (5x2). Vice-coorenadora: Dra. Jéssica (6x1)

6

avaliação da necessidade de estabelecer quórum representativo de 
instalação e de votação de matérias relevantes

Sugestão do Dr Iennaco acatada pelo grupo: metade + 1 dos presentes para instalação e 
deliberação. O grupo poderá entender que a relevância de algumas matérias possa desafiar 
quórum especial.

7
cronograma de reuniões (recomendação: frequência mensal)

o próximo encontro será em 6/8/18, no mesmo local e horário, quando será definido o 
cronograma de reuniões até o final do ano.

8
medidas para cumprimento do §3º do art. 2º da Portaria n. 
TRT3/GP/98/2018

Deverá ser enviado ofício à Amatra3 e ao Sitraemg para indicar 2 nomes para participarem 
das reuniões
Ficou acordado que os convites para as reuniões serão enviados pelo calendário do click 
webmail.
Acolhida a sugestão de algumas deliberações serem adotadas pelo whatsapp ou outro meio 
que promova a inclusão de todos.

As reuniões iniciarão às 14h, com tolerância até 14:15, a depender do número de membros.

Discutiu-se sobre a possibilidade de elaboração de um regulamento para reger a atividades 
do comitê, com definição de papeis e responsabilidades de cada membro

Data: 4/6/2018, 14 às 16h.
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