
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região

1. JUSTIFICATIVA

o Plano de Capacitação individual e setorial para os servidores da SETlC foi apresentado pela empresa Veli. No
documento, a contratada sugeriu o preenchimento de uma grade de capacitação para a composição de cursos e
disciplinas, objetivando desenvolver e/ou melhorar o desempenho dos servidores da SETlC nas competências com
as indicações de necessidade de capacitação. Diante disso, este projeto visa realizar ações de planejamento e
acompanhamento para viabilizar a execução do Plano de Capacitação para os servidores da SETIC.

Alinhamentos estratégicos relacionados:

PETIC-TRT2

Objetivo 6 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia;

Ação 6 - Garantir a implantação do Plano Anual de Capacitação;

Indicador 8 - Índice de capacitação gerencial;

Indicador 9 -Índice de capacitação técnica;

Indicador 10 - Índice de execução do Plano Anual de Capacitação.

2. OBJETIVO

Planejar e acompanhar a execução do Plano de Capacitação, certificando-se do seu andamento e assegurando a
sua realização para que o corpo técnico e gerencial da SETlC detenha as competências necessárias ao desempenho
das atividades cotidianas e ao alcance dos resultados institucionais.

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

- Acompanhar as decisões da EJUD em relação aos cursos de competências gerais;

- Apoiar o diretor da SETIC nas definições dos treinamentos das competênciàs sob responsabilidade qa TIC;

- Divulgar cronograma de treinamentos para as coordenadorias da SETlC;

4. NÃO ESCOPO

- Elaborar trimestralmente o Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação.



Não é escopo déste projeto contratar palestrantes para ministrar cursos que envolvem as competências mapeadas
no Plano de Capacitação (EJUD e SETIC).

5. TEMPO ESTIMADO

De março de 2016 até dezembro de 2017.

6. CUSTOS ESTIMADOS E FONTE DE RECURSO

As necessidades de capacitações foram estimadas em R$973.590,96. No entanto, o orçamento real destinado a
elas ainda não foi definido, pois depende da aprovação do Plano de Contratações de TIC de 2017.

7. PREMISSAS

o Plano de Capacitação atual tem validade até dezembro de 2017.

Alguns dados registrados neste projeto irão compor o Indicador 10 - Índice de execução do Plano Anual de
Capacitação, do PETIC TRT-SP.

8. RESTRIÇÕES

A SETIC entende que as demandas de capacitação são dinâmicas, o que exige a constante revisão do cronograma
proposto e das competências de capacitação.

9. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS

Mudanças substanciais realizadas pela EJUD no documento da proposta de execução do Plano de Capacitação.

Dificuldades na obtenção de orçamento para realização dos cursos sob responsabilidade da SETIC.

10: PATROCINADOR DO PROJETO

11. GERENTE DO PROJETO
Nome Telefone(s) E-mail

Sarah Soares de Oliveira Ramal 2363 sarah.oliveira@trtsp.jus.br

12. PARTES INTERESSADAS
I Nome I Telefone(s) I E-mail
CRISTIANO MUNERATI Ramal 2075 cristiano.munerati@trtsp.jus.br
ALEXANDRE GOMES BARRIENTO alexandre.barriento@trtsp.jus.br
Comitê de Tecnologia da Informação
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ICLAUDIA SANT ANNA PINHEIRO Ramal: 2729Iclaudia.pinheiro@trtsp.jus.br
1

OSWALDO JOSE COSTA DA SILVALEME Ramal 2077 oswaldo.leme@trtsp;jus.br

MARCIO NISI GONCALVES Ramal 2072 marcio.nisi@trtsp.jus.br

RICARDO ALEX SERRA VIANA Ramal: 2077 ricardo.viana@trtsp.jus.br
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13.APROVAÇÃO

Nome:Comitê de Tecnologia da Informação
Cargo/Função:
Data:
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DES. PAULO JO$ÉRIBEIRO MOTA
COMITÉ DE TECNOu:klA. DA INFORMAÇÃO
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DES. CÂNDIDA ALV~5 LeÂO
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA I~ORMAÇÃO
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