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1. Documento: 19429-2016-1
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 19429/2016  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Termo de Abertura do Projeto  
Assunto: Planejamento estratégico - Metas  
Unidade Protocoladora: DADM - Diretoria de Administracao  
Data de Entrada: 07/07/2016  
Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos  
Cadastrado pelo usuário: PATRICHR  
Data de Inclusão: 11/07/2016 15:22   
Descrição: Termo de Abertura de Projeto - Implantação do SIGEP  
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 19429-2016-1  
Nome: TAP.pdf  
Incluído Por: Diretoria de Administracao  
Cadastrado pelo Usuário: PATRICHR  
Data de Inclusão: 07/07/2016 12:40  
Descrição: Termo de Abertura de Projeto - SIGEP  
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

Patricia Helena dos Reis Login e Senha 07/07/2016 12:40
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PODER JUDICIJÍRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABÁLHO DA 3ª REGIÃO 

Secretaria de Gestão Estratégica 

Escritório de Projetos 

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO - TAP 

Nome do Projeto: Implantação do SIGEP 

Controle de Versões 

utor do Documento: <Márcia Carolina Marra de Oliveira e Patrícia Helena dos Reis> 

, Email: <marciaco@trt3.jus.brepatrichr@trt3.jus.br> 

Ramal: <7969 e 7042> 

ersão Data Notas da Revisão 

<insira considerações adicionais acerca da solicitação ou de sua revisão> 

ITUAÇÃO ATUAL EJUSTIFICATIVA 

o Sistema de Gestão de Pessoas do TRT3 foi desenvolvido internamente na plataforma de banco 

de dados SGBD ZIM há muito considerada obsoleta. Acrescenta-se que dadas as Iimitaçõe 

ecnológicas da plataforma de desenvolvimento supracitada. muitas demandas dos usuários não 

podem ser atendidas, criando obstáculos para o bom andamento dos trabalhos. 

No intuito de exercer a supervisão administrativa, orçamentária e financeira, no que se refere à 

estão de pessoas, bem como promover a integração e o desenvolvimento dos Regionais, o 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho formalizaram acordo 

de cooperação técnica com o Tribunal Superior Eleitoral (Protocolo de Cooperação TSE nº 2/2014) 

para a cessão do sistema informatizado utilizado pelo TSE, o Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Humanos (SGRH), para implantação no CSJT, no TST e nos Tribunais Regionais do 

rabalho. 

demais, o Tribunal de Contas da União, recomendou a implantação de sistema informatizado e 

integrado para cadastro de pessoal e preparação de folha de pagamento (Ofício 2362/2014 

CU/SEFIP, referente ao Processo TC 007.570/2012-0), o que reforça a premente necessidade de 

um sistema integrado de gestão de pessoas. 

Desse modo, foi instituído o grupo de trabalho gtPessoalJT, mediante o Ato CSJT.GP.SG.CGPES Nº 

314, de 28 de outubro de 2014, para a condução das ações necessárias ao planejamento e 

obtenção de solução de tecnologia da informação e comunicações para o Sistema Integrado de 

Gestão de Pessoas, no· âmbito da Justiça do Trabalho do 1º e do 2º graus, bem como a 

apresentação de cronograma de desenvolvimento e implantação da ferramenta. O Cronograma 

acordado, observando o Processo Administrativo Nº 502.295/2014-7 - Informação CSJT/CGPES nº 

210/2015, prevê: DEZ/2015: Instalação do SIGEP - TRT's da 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 13ª, 14ª, 17ª e 21ª 

mailto:marciaco@trt3.jus.brepatrichr@trt3.jus.br
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Regiões; DEZ/2017: Homologação, capacitação dos usuários e equipes de sustentação, migração 

de dados para entrada em produção do sistema nos TRT's da 3i!, 6i!, 7i!, 8i!, lli!, 13i!, 14!!, 17i! e 

21!! Regiões; JUN/2018: Redesenho da estrutura de dados para viabilizar a construção do módulo 

da Folha de Pagamento integrado ao SIGEP (Arq. Referência - Java); e DEZ/2019 Homologação, 

capacitação dos usuários e equipes de sustentação, migração de dados para entrada em produção 

do novo módulo da Folha de Pagamento nos TRT's. 

OBJETIVO DO PROJETO 

Implantar o sistema uniformizado de Gestão de Pessoas - SIGEP, no âmbito do TRT3 e integrar os 

sistemas legados (atualmente existentes), que não contemplam temas (assuntos e 

uncionalidades) que fazem parte do SIGEP. 

ESCOPO DO PROJETO E REQUISITOS DE ACEITE 

Resultado final - o projeto deverá entregar o SIGEP em produção, dividindo-se nas seguintes 
entregas: 

Entrega 1 - Instalação do SIGEP 

• criação e disponibilização dos ambientes de desenvolvimento, testes e 
homologação; 

• planejamento e gestão de configuração; 

Entrega 2 - Migração dos dados 

• definição da estratégia de migração, observando o diagrama de dependência e o 

manual de instalação do SIGEP; 

• levantamento e registro de informações inexistentes no modelo do atual sistema, 

pela área de negócio; 

• elaboração de rotina para migração de dados da plataforma ZIM e demais 

plataformas para o modelo de dados do SIGEP, de acordo com a estratégia 

definida para cada um dos módulos: afastamentos, anuênios, aposentadoria, 

auxílios, averbação, benefícios, capacitação, cessão, comissionamento, 

dependentes, designação de magistrados, emissão de documentos, exercício 

provisório, eventos nacionais, férias, folha de pagamento, frequência, gestão, 

legislação, licença médica, lotação, portaria, previdência, progressão, quadro de 
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vagas, quintos, remoção, requisição, SAO - sistema de administração de objeto e 

SIGEP on fine; 

•	 homologações parciais, pela área de negócio após cada etapa de migração; 

•	 revisão dos processos de negócio para adaptação aos modelos de processos 

oferecidos pelo SIGEP; 

•	 revisões periódicas, observando a instalação de versões atualizadas; 

• documentação do modelo de dados do SIGEP. 

Entrega 3 - Integração dos sistemas legados ao SIGEP 

•	 definição, pelo Comitê Gestor Regional do SIGEP, do conjunto de sistemas legados 

que devem ser integrados ao SIGEP, bem como a definição da ordem de 

prioridade de integração; 

•	 definição da estratégia de integração, observando a prioridade dada pelo Comitê 

Gestor Regional do SIGEP; 

•	 levantamento e registro de informações inexistentes no modelo dos atuais 

sistemas legados, pela área de negócio; homologações parciais, pela área de 

negócioL após cada etapa de integração; 

•	 revisões dos processos de negócio para adaptação das rotinas integradas ao 

SIGEP, observando os sistemas legados que continuarão em funcionamento; 

•	 integração dos sistemas legados, atualmente existentes, que não contemplam 

temas (assuntos e funcionalidades) que fazem parte do SIGEP e que não estão 

previstos para serem integrados, observando o cronograma do Processo 

Administrativo Nº 502.295/2014-7 - Informação CSJT/CGPES nº 210/2015, ao 

SIGEP. 

Entrega 4 - Revisão e/ou edição de normas para padronização dos processos de trabalho 

Entrega 5 - Implantação do SIGEP 

•	 migração final dos dados da plataforma ZIM_-para o modelo de dados do SIGEP; 

•	 homologação da migração final dos dados para o modelo do SIGEP; 

•	 disponibilização do sistema SIGEP no ambiente de produção; 
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• criação de equipe de negócio para acompanhar a necessidade de manutenção, 

implantação de versões atualizadas e propor novas funcionalidades; 

• criação de equipe de TI para sustentação local do SIGEP. 

Entrega 6 - Treinamento de usuários 

• treinamento de usuários de negócio ao longo da migração; 

• treinamento virtual dos usuários finais para uso do SIGEP on fine; 

• criação de equipe de negócio para a solução de dúvidas de negócio na 

sustentanção local do SIGEP; 

Entrega 7 - Interlocução com o Grupo Gestor Nacional 

• Acompanhamento da evolução cronograma; 

• Solicitação de novas funcionalidades. 

NÃO ESCOPO DO PROJETO 

• Desenvolvimento de novas funcionalidades e aprimoramento de funcionalidades já 
existentes no SIGEP. 

• Desenvolvimento de novas funcionalidades e aprimoramento de funcionalidades já 

existentes nos sistemas legados. 

• Integração de sistemas legados que tenham o seu tema (assunt.o e/ou funcionalidades) já 
contemplados no SIGEP. 

PREMISSAS 

• Integração e participação efetiva dos representantes de TI e do negócio; 

• Alocação de equipe de TI e de negócio em quantidade de servidores compatível com a 

execução das atividades definidas no cronograma do projeto; 

• Cumprimento do cronograma proposto pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 

• Comprometimento das unidades na revisão e mudança dos processos de negócio para 

adaptação aos modelos de processos oferecidos pelo SIGEP; ./ 
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•	 A incorporação de novos módulos (diferentes dos elencados no Escopo do Projeto
 

migração de dados) será priorizada pelo Comitê Gestor Regional, observando ° impacto
 

no cronograma do projeto;
 

RESTRiÇÕES 

Considerando a necessidade de ajustar ° cronograma acordado, observando ° Processo
 

dministrativo NQ 502.295/2014-7 - Informação CSJT/CGPES nQ210/2015, com °cronograma do
 

e-Social, ter-se-á as seguintes datas como restrições:
 

•	 JUL/2017: Homologação, capacitação dos usuários e equipes de sustentação, migração de
 

dados para entrada em produção do sistema nos TRT's da 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 13ª, 14ª, 17ª
 

e 21ª Regiões;
 

•	 NOV 2016: Redesenho da estrutura de dados para viabilizar a construção do módulo da
 

Folha de Pagamento integrado ao SIGEP (Arq. Referência - Java);
 

•	 JAN/2018: Homologação, capacitação dos usuários e equipes de sustentação, migração
 

de dados para entrada em produção do novo módulo da Folha de Pagamento nos TRT's.
 

CRONOGRAMA DE MARCOS 
I -- -- -----_.. _.-  i 

r- --
Previsão de II 

I Marco : Encerramento I 
.L1~--------------------------------:---I~... 

DEZ/2015Instalação do SIGEP 
L1 ------------l---~----I---< 

JUL/2017Migração dos dados 

JUL/2017Implantação do SIGEP 

JUL/2017reinamento de usuários 
I-I-------------~---------------------Il 

Integração dos sistemas legados	 DEZ/2017 

Revisão e/ou edição de normas	 DEZ/Z017 I \ t 
L,=En:;:::t=ra:=d=a=e=m=p=r=od=u=Ç=ã=o=d=o=n:;:::o=v:;:::o=m=o='d=U=I:;:::o=d=a=F=o=lh=a=d=e=p=a=g=a:;:::m=e:;:::n=to=======JA=N:;:::/2=0=1=8===iG~ -
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PARTES INTERESSADAS 

r	 , Função no i
. Nome	 : Instituição ou setor ' ! Contato (email/telefone) l projeto 

I 

úlio Bernardo do Campo . Presidência	 Patrocinador (31) 3228.7212 

Gab da 

Presidencia/TRT3@TRT3 

amantha Alves Tato Presidência	 Coordenadora (31) 3228.7212
 

do Comitê
 
Samantha Alves 

Tato/TRT3@TRT3 

Ricardo Oliveira Marques Diretoria Geral	 Membro do (31) 3228.7005
 

Comitê
 
Ricardo Oliveira 

Marques/TRT3@TRT3 

Douglas Eros Pereira Secretaria Geral da	 Membro do (31) 3228.7118 

Rangel Presidência	 Comitê 
Douglas Eros Pereira 

RangeIfTRT3@TRT3 
,.,
 

Ludmila Pinto da Silva ; Secretaria de '
r 

Membro do
 (31) 3228.7118 
Informações : Comitê 

Ludmila Pinto daFuncionais dos: 
Silva/TRT3@TRT3Magistrados 

Maria Cristina Gonçalves Diretoria de Gestão	 Membro do (31) 3228.7121 

Discacciati de Pessoas	 • Comitê 
Maria Cristina Goncalves 

Discacciati/TRT3@TRT3 

heyla de Campos Mende	 Diretoria de Gestão . Membro do (31) 3228.7121
 

de Pessoas Comitê
 
Sheyla de Campos 

Mendes/TRT3@TRT3 
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ângela Chagas Sabino Secretaria de Membro do (31) 3238.7970
 

. Sistemas Comitê
 
Sangela Chagas Sabino 

Magalhaes/TRT3@TRT3 

Cristiano Barros Reis Diretoria da ; Membro do (31) 3228.7124 

• Administração Comitê 
Cristiano Barros 

Reis/TRT3@TRT3 

Patrícia Helena dos Reis I Diretoria da Gerente de (31) 3228.7042 i 

Administração . Projeto 
Patricia Helena dos 

Reis/TRT3@TRT3 

Marra de	 Secretaria de Gerente de (31) 3238.7969 

Sistemas , Projeto de TI 
Marcia Carolina Marra de 

Oliveira/TRT3@TRT3 

de ; Secretaria de i Área de TI (31) 3237.7901
 

Oliveira Infraestrutura
 Gutemberg Rodrigues de 
Tecnológica Oliveira/TRT3@TRT3 

Ricardo Bahia Rachid	 Secretaria de Área de (31) 3238.7850 

Pagamento de negócio Ricardo Bahia 
Pessoa Rachid/TRT3@TRT3 

Eliel Negromonte Filho , Secretaria de Área de (31) 3238.7890 

Desenvolvimento negócio Eliel Negromonte 
, de Pessoas Filho/TRT3@TRT3 

Maria de Fátima Monteiro Secretaria de i Área de (31) 3238.7840 

Lobato Campos Ferreira. Pessoal negócio Maria de Fatima Monteiro 

Lobato Campos 

Ferreira/TRT3@TRT3 

utemberg Rodrigues 

I n
l-  -+--TI#Y....
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Geraldo Mendes Diniz : Secretaria de Saúde Área 
I 

de i (31) 3238.7886 

negócio I
I Geraldo Mendes 

I Diniz/TRT3@TRT3 

Rejane de Paula Dias i Secretaria da Escola Área de I (31) 3228.7162 

j Judicial negócio i Rejane de Paula 

I Dias/TRT3@TRT3, 

ORÇAMENTO 

r - ~-~-~- ---------.-----------·---~-T-~-~ 

; Há prevlsao
1 Item de despesa I Custo estimado (R$) 

! orçamentária? 

Diárias e passagens (verificar necessidade) . SIM 

Contratação de mão de obra para inserção de 
- NÃO 

dados de migração (verificar possibilidade) 

Pagamento de horas extras para equipe 

extraordinária para inserção de dados de migração SIM 

(verificar possibilidade) 

Aprovações 
----------r-- - --- - - ~- -----.---------,----.-~----------~------

i 1 I 

Função 
___ ~ 

;Nome 
I..L-______ 

!Assinatura 
.L 

iData . 
1.J 

Gerente de Márcia Carolina Marra de Oliveira -----, ~i~---------I-----------~-

Projeto Patrícia Helena dos Reis 14<:L~ ~J)a.. dT.>~; I 

---

1 

Desembargador-Presidente 
Patrocinador 

Dr. Júlio Bernardo do Campo 
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