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Pauta 

1. Andamento da entrega “Migração de Dados”; 
2. Recesso – equipe SIGEP; 
3. Acesso ao BUGFIX; 
4. Homologação; 
5. Andamento das validações e etapas de migração. 

 
Decisões 

1. # Isabel Gomes atualizou os dados de andamento da entrega “Migração de 
Dados”, informando em 12.12.2017 aferiu-se 50,32% da migração 
concluída. Informou, ainda, que nos últimos meses o ritmo da migração 
estava em torno de 5% ao mês (dado retificado) e que no período de 
15.11.2017 a 12.12.2017, houve uma queda deste percentual, totalizando 
0,77% e apresentou as seguintes razões: licença maternidade e 



paternidade, atualização do SIGEP para o eSocial, transferência de dois 
servidores da migração para requisitos, treinamento de novos servidores, 
grande quantidade de defeitos abertos durante as homologações, análise 
da dependências para fases da implantação em produção. Dado a queda 
expressiva na velocidade dos trabalhos Pedro Baracho explanou que há 
necessidade de reestruturação da forma de trabalho, que o ritmo, até então 
dado pela TI, precisa ser compartilhado com as unidades de negócio que 
podem ser mais proativas no sentido de estudar os processos definidos e 
as funcionalidades conhecidas, mapeando processos e estabelecendo 
requisitos. Acrescentou que com a início da implantação em produção 
haverá mudanças nas abordagens, considerando que atividades passarão 
a ser executadas no próprio SIGEP, o que também poderá ajudar na 
retomado da velocidade. 

2. # De forma a permitir que as unidades de negócio iniciem atividades, 
sobretudo de mapeamento e definição de requisitos, independente de 
demanda prévia da equipe de TI, ficou definido que Patrícia Reis com o 
auxílio de Pedro Baracho irá informar por email como acessar via redmine 
as listas das “features”, ou seja, tarefas novas que estão para ser liberadas 
pela TI para que as unidades de negócio possam antecipar sua execução; 

3. # RECESSO, considerando que será publicada novas regras de 
compensação e que servidores questionaram quanto a possibilidade de 
não se trabalhar no recesso dado que não possuem tarefas em atraso ficou 
definido que Patrícia Reis irá encaminhar email para os gestores da 
Secretaria Geral da Presidência, Diretoria de Gestão de Pessoas, 
Secretaria de Pessoal, Secretaria de Saúde, Secretaria de Sistemas e 
Secretaria de Gestão Estratégica avaliarem o custo benefício de se 
trabalhar no recesso e se for o caso rever a prioridade dada; 

4. # BUGFIX: Os presentes foram informados que Anísio Andrade é o servidor 
responsável por liberar acessos ao BUGFIX. Em sua ausência as 
demandas poderão ser encaminhadas para Isabel Gomes; 

5. # HOMOLOGAÇÃO: Patrícia Reis solicitou a entrega da homologação 6 e 
que fosse priorizado o encerramento de atividades correlatas as 
homologações 6 e 8 uma vez que tal fechamento tem impacto direto na 
proposta de implantação em produção que iniciará em meados de janeiro 
de 2018. Cristina Discacciati informou que irá verificar com a Sheyla 
Campos o prazo para a entrega da homologação 6, nos moldes sugeridos 
na reunião do dia 14.11.2017; 

6. # HOMOLOGAÇÃO: Os presentes indagaram que não estão recebendo 
informação via email quando a equipe da TI coloca um defeito para “testes” 
no redmine (Migração do SIGEP). A equipe da TI vai verificar a 
configuração do redmine e avaliar a possibilidade de atender a demanda. 
Patrícia Reis destacou que os servidores que abriram/abrem defeitos de 
homologação devem verificar diariamente no redmine se há defeito em 
situação de “testes” para permitir a agilidade dos trabalhos; 

7. # Andamento da validação 48 / tarefa 18705: as atualizações da planilha 
“cadastro de legislação” passarão a ser feitas diretamente em produção, 
em razão disto Patrícia Reis irá atualizar a situação do redmine para 
“resolvido”; 

8. # Andamento da validação 107 / tarefa 26736: Daniela Sandy está 
aguardando a equipe de TI validar a planilha para proceder os devidos 
ajustes; 

9. # Andamento da validação 180 / tarefa 30178: o responsável pela tarefa é o 
servidor Fernando Carvalho com prazo de conclusão em 05.01.2018; 

10. # Andamento da validação 191 / tarefa 30399: o responsável pela tarefa é o 
servidor Fernando Carvalho. Para definição do prazo de conclusão faz-se 



necessário o levantamento dos celetistas e a verificação caso a caso dos 
restantes, para que se possa definir parâmetros de definição das datas. A 
previsão para finalizar a elaboração de relatório preliminar é de 19.12.2017; 

11. # Andamento da validação 192 / tarefa 30403: Tatiana Calabria e Adriana 
Anacleto irão lançar no redmine a solicitação de dilação de prazo para 
28.02.2018; 

12. # Andamento da validação 193 / tarefa 30408: aguardando retorno do 
TRT24, chamado já aberto pela SEPP. Definiu-se, ainda, que Ricardo 
Rachid e Flávia Dantés irão encaminhar para Patrícia Reis “pergunta” sobre 
a matéria para ser inserida no redmine nacional; 

13. # Andamento da validação 194 / tarefa 30413: Daniela Sandy irá lançar no 
redmine a solicitação de dilação de prazo para 20.01.2018; 

14. # Em relação a migração do campo “candidato” constante do cadastro no 
módulo gestão Antônio Júnior esclareceu-se que está funcionalidade não 
consta da 1ª fase da entrega “migração de dados” e que oportunamente 
será avaliado como os dados da empresa contratada para a realização do 
concurso serão inseridos no SIGEP; 

15. # Ricardo Rachid apresentou manual construído pela SEPP que demonstra 
a relação entre os registros nas funcionalidades do SIGEP e a folha de 
pagamento. O manual será encaminhado e todos devem estudá-lo, 
verificando a dependência das atividades que sua unidade desenvolve e o 
impacto na folha de pagamento, uma vez que tais registros são de 
lançamento obrigatório; 

16. Patrícia Reis informou que a Portaria GP n. 344/2017 será republicada 
ainda em dezembro, segundo informação fornecida por Bianca Chaves da 
DGP; 

17. # Patrícia Reis solicitou especial atenção ao manusear a planilha 
compartilhada da comunidade do click “Implantação em produção”, pois 
houve o “desaparecimento” de uma coluna; 

18. PRÓXIMA REUNIÃO: 16.01.2018 às 14h na Diretoria-Geral. 
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