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Pauta 

1. Setorial – Escola Judicial – EJUD e módulo capacitação na fase 3 de 
implantação em produção 

 
 

Decisões 
 

1. # Patrícia Reis solicitou que os gestores peçam a seus servidores que 
levantem dúvidas em relação a operacionalização dos 
módulos/funcionalidades do SIGEP e que encaminham para o email 
patrichr@trt3.jus.br até 18.05.2018, uma vez que nos dias 22 e 23 de maio 
servidoras do TRT2 estarão presentes em BH; 

2. # EJUD: a partir de 14.05.2018 os servidores da Escola Judicial tiveram 
acesso ao EJUD e iniciaram os testes. Márcia Nagem destacou que em 
que pese o sistema está em fase inicial de avaliação, muitas são as 
dificuldades, uma vez que não há registros e manuais que auxiliem no 
desenvolvimento dos trabalhos de teste. Eliel Negromonte esclareceu que 
infelizmente a documentação do SIGEP é precária e a aprendizagem de 
todas as unidades se baseia em tentativas que ora há acertos, ora erros. 
Asseverou, ainda, que a Escola Judicial deve se basear nas 
orientações/normativos emitidos pela ENAMAT como forma de auxiliar os 
estudos/testes, lembrou que é imprescindível a verificação se o sistema 
atende as rotinas executadas pela unidade, se os dados para 
preenchimentos dos campos obrigatórios possuem correspondência em 
nossos sistemas, se haverá necessidade de adaptação dos processos de 
trabalho, se há conexão com o módulo capacitação e por fim ressaltou ser 
fundamental avaliar a interatividade com as demandas do eSocial. Sara 
Coelho disse que o sistema foi concebido para magistrados, entretanto 
pode ser usado para servidores e que é preciso estudar melhor. Jaimara 
Tibúrcio informou que o banco de dados do EJUD é integrado ao SIGEP e 
pediu que testes sejam realizados para verificar a amplitude desta 
integração. Os presentes acertaram que a Escola Judicial precisa de tempo 
para realizar uma avaliação mais detalhada do EJUD e assim que tiver 



estruturado uma compreensão satisfatória irá comunicar tal fato para que 
Eliel Negromonte possa definir a data de início dos trabalhos de migração, 
considerando que o EJUD é de uso obrigatório e é preciso colocá-lo em 
produção o mais rápido possível; 

3. # Módulo Capacitação: expectativa de entrada em produção na fase 3 - 
Jaimara Tibúrcio destacou que a versão 1.0 do SIGEP, já disponibilizado 
nos ambientes BUGFIX e homologação para testes, por meio do manual da 
4ª entrega, trás ajustes que dizem respeito ao AQ. Sara Coelho ressaltou 
que as tarefas inseridas no redmine que correspondem ao preenchimento 
de planilhas (cursos e instituição) são gigantescas e que o trabalho de 
ajuste é hercúleo. Na tentativa de minimizar o esforço para adequação das 
planilhas com entrega prevista para 30.05.2018 definiu-se: PLANILHAS 
CURSO - 1) até dia 18.05.2018 a Escola Judicial irá encaminhar para a 
Jaimara Tibúrcio a regra do AQ que irá prevalecer como critério para os 
ajustes das planilhas, pois talvez possa diminuir o rol de análise dos cursos 
válidos; 2) até dia 18.05.2018 a Escola Judicial irá encaminhar para a 
Jaimara Tibúrcio a orientação de como deverão ser migradas as 
observações por curso; 3) Até 22.05.2018 Jaimara Tibúrcio irá disponibilizar 
nova versão das planilhas, observando a definição dada nos itens 1 e 2 
supracitados. PLANILHAS INSTITUIÇÃO – I) Sara Coelho irá encaminhar 
para o grupo de trabalho (Grupo de Trabalho do SIGEP/TRT3@TRT3) as 
respectivas planilhas para que se possa verificar a possibilidade de realizar 
ajustes em lote, considerando que não há tempo hábil para se realizar um 
trabalho de varredura das informações. Caso não seja possível a migração 
será realizada sem os ajustes.  
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