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SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

Garantir o uso adequado e seguro das informações institucionais em alinhamento com 
as boas práticas recomendadas pelos Órgãos de Fiscalização e Controle, e Órgãos 
Superiores da Justiça do Trabalho. 

 

DESCRIÇÃO 

Este programa consiste no estabelecimento do Sistema de Gestão da Segurança da 
Informação e Continuidade dos Serviços de TIC, com vistas a viabilizar e assegurar a 
disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações, 
por meio da definição e implementação de políticas, processos, procedimentos, 
estruturas organizacionais e recursos de informação. Faz parte ainda deste programa 
viabilizar a continuidade dos serviços de TIC, mediante a integração com as atividades 
de gestão de riscos e continuidade do negócio.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Melhoria na disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das 
informações que tramitam na Instituição; 

� confiabilidade; 

� proteção dos ativos de informação do Tribunal; 

� redução da exposição à vulnerabilidades e riscos de segurança da informação;  

� tratamento de incidentes relativos à segurança da informação; 

� conformidade com normas e padrões internacionais de segurança da 
informação; 

� melhoria na continuidade dos serviços de TIC. 
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VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA  

Aperfeiçoar a gestão e a governança corporativa de TIC. 

 

PREVISÃO DE INÍCIO DO PROJETO: Março de 2015. 

PROPOSTA DE GERENTE DO PROJETO: Josiane Pereira Vitor 
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