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Processo: Reunião de Comissão (COGESTIC 07/12/2021) (Proc.
N° 270314)
Ata/Pauta (ID 6804394)
Agendamento (ID 6804395)
Data: 07/12/2021
Horário: 11h até 12h
Convidados:
- Daniel Thomaz
- Eduardo Rocha
- Eladir Prados
- Hugo Netto (substituindo Alexandre Yamauchi em férias)
- Igor Godoi
- Luciano Kuehne
- Omar Carvalho
- Paulo Roberto Nunes
- Ricardo Erbano
Local da reunião: zoom: https://trt9-jus-br.zoom.us/j/5832666392
Participantes:
- Daniel Thomaz
- Eladir Prados
- Hugo Netto (substituindo Alexandre Yamauchi em férias)
- Igor Godoi
- Luciano Kuehne
- Omar Carvalho
- Paulo Roberto Nunes
- Ricardo Erbano

Itens da reunião (ID 6804401)
Item 1 - Teletrabalho (ID 6804402)
Nome do item: Teletrabalho.
Descrição:
Situação de alguns servidores que atualmente estão em home office devido a
pandemia e futuramente necessitarão que seja oficializado o teletrabalho.
Documento "Ata/Pauta", no sistema Vetor, processo "Reunião de Comissão (COGESTIC 07/12/2021) (Nº 270314)". Para
verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.JTGLX.PEARD no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br
/vetor/doc_assinado

Solução Proposta:
Estudar a possibilidade de aumentar o número de pessoas em teletrabalho.
Deliberação:
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Daniel Thomaz irá verificar a possibilidade de já ampliar o limite da secretaria de
tecnologia de informação de 50% do quadro para 70% do quadro máximo de
pessoas em teletrabalho.

Item 2 - Impactos do teletrabalho de servidores da STI nas estações de trabalho
(ID 6804449)
Nome do item: Impactos do teletrabalho de servidores da STI nas estações de
trabalho.
Descrição:
Conhecer a quantidade de servidores da STI que estão interessados em trabalhar
em uma das modalidades de teletrabalho e verificar possíveis impactos disso na
quantidade de estações de trabalhos disponíveis para servidores da STI ou na
infraestrutura de acesso remoto.
Solução Proposta:
Fazer uma pesquisa com todos os servidores da STI questionando se tem interesse
em uma das modalidades de teletrabalho e se utiliza uma máquina customizada para
desempenhar o trabalho ou poderia ser utilizada uma máquina padrão para a
realização do mesmo.
Deliberação:
Paulo Nunes irá montar uma planilha com as perguntas sobre as modalidades de
teletrabalho, a necessidade ou não de estação de trabalho específica, para ser
respondida por todos os servidores da STI.
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