TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO
Nome do Projeto: Definir Gestores de TIC
Gestor do Projeto: Vander Luiz da Conceição

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP)
1. Responsável pelo Encerramento

Nome

Vander Luiz da COnceição
Lotação
Cargo/Função

Ramal

Coordenador de Sistemas

1454

CDSIS

Email

vander.conceicao@trt10.jus.br

2. Tipo de Encerramento

O Projeto foi:
X
☐
☐

Concluído
Parcialmente concluído
Não concluído

3. Justificativa

Não se aplica

4. Lições Aprendidas

O prazo es pulado para o projeto foi subes mado em razão de o tema ser considerado
simples e esse prazo para tramitação necessária pelo organograma funcional não foi
observado.
O tempo para tramitação de processos administra vos no TRT ainda é alto, considerando o
organograma funcional existente, em que pese alguns assuntos serem de teor simples. Se
alguma unidade depende de informação do úl mo nível do organograma, por exemplo de
um Núcleo, muitas das vezes o processo percorre toda a hierarquia em tempo considerável.
(Secretaria/Coordenadoria/Seção/Núcleo). A ngido o obje vo que se pretende, que era
chegar até o Núcleo para se obter a resposta, o processo ainda percorre todo o caminho
inverso de volta (Núcleo/Seção/Coordenadoria/Secretaria) até que a resposta retorne ao
demandante.
Há de se considerar que não se trata de descaso das unidades, longe disso, é fato que as
unidades movimentam uma quan dade grande de processos por dia, cada um com sua
especiﬁcidade e complexidade, e isso interfere sobremaneira nos prazos desejados e
deﬁnidos por quem demanda.
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Como lição ra-se a necessidade de evolução da tramitação de processos administra vos no
âmbito do TRT10, no meu entender, ou que os prazos sejam adequados à estrutura
organizacional em face da necessidade de tramitação, também quando for possível.

5. Entregas

#

Item

1. Mapeamento dos sistemas,
subsistemas, ro nas e usuários
2. Indicação preliminar dos
Gestores de Sistemas
3. Conclusão e formatação da lista
de Gestores de Sistemas
4. Redação de minuta de
norma vo (Portaria)

Data da entrega

Comentário

30/06/2020

Entregue no prazo

30/06/2020

Entregue no prazo

30/09/2020

Entregue com atraso

01/02/2021

Entregue com atraso

5. Aprovação

Nome:
Cargo/função:
Data:
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