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1. Secretaria de Gestão de 
Pessoas 

1.1. Missão 
Gerir políticas de desenvolvimento humano e organizacional que resultem em 
excelência nos serviços e bem-estar dos que fazem o Poder Judiciário de 
Pernambuco. 

1.2. Política 
Valorizar e desenvolver as potencialidades, habilidades, atitudes e conhecimentos 
dos talentos humanos, na busca de eficácia profissional, melhoria da qualidade de 
vida e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 

1.3. Visão 
Ser modelo em gestão do desenvolvimento humano. 

1.4. Valores 
Transparência 
Solidariedade 
Ética 
Comprometimento 
Credibilidade 
Compromisso com a qualidade 
Responsabilidade social e ambiental 
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2. Modelo de Gestão da SGP 
Introdução 

No cenário em que vivemos o crescimento pessoal e profissional passou a ser uma questão 
vital. Para atender à demanda imposta pelos novos tempos, precisamos estar prontos para 
promover as mudanças necessárias, para fazer uso dos recursos tecnológicos, para atuar como 
gestores de consciência holística e visão sistêmica, comprometidos com a valorização de 
pessoas, com os resultados de suas ações e com projetos sócio-ambientais.  

O modelo de gestão participativa e colaborativa atua como colegiado. Amplia a rede de 
parcerias e faz conexões estratégicas possibilitando uma melhor gestão do conhecimento. 
Saímos de um RH tradicional para um modelo estratégico de gestão de pessoas, onde nos 
colocamos na condição de facilitadores, apoiadores, assessores da ação dos gestores e 
fortalecedores de seu papel, porque esses de fato são os que fazem acontecer. A ação da SGP 
não pode está contida num espaço físico limitado, mas neste novo modelo de gestão assume o 

papel de argamassa que une todas as unidades organizacionais com o foco nas pessoas, nas 

relações e, conseqüentemente, no resultado ofertado ao PJPE. Toda a energia está 
direcionada para não permitir a acomodação, dando ênfase à continuidade e a visão de 
futuro, à flexibilidade e motivação, à pró-atividade e criatividade, à soma de esforços e 
divisão de responsabilidades. E acima de tudo, o compromisso com a ética e a paixão por 
pessoas. 

Acreditamos que o desenvolvimento humano é o meio de atingir a missão institucional de 
fazer justiça, e, que os recursos dirigidos às pessoas são os melhores investimentos para 
promoção da qualidade e da eficácia dos serviços do Poder Judiciário de Pernambuco. 

2.1. Gestão de pessoas 
Padrão de qualidade: Promover o desenvolvimento efetivo das pessoas que formam 
o PJPE com transparência, respeito, impessoalidade, empatia, clareza e autonomia, 
visando a excelência profissional e organizacional. 

Principais ações: 

 Analisar o cenário em que a equipe está inserida (avaliação crítica do ambiente 
e das necessidades da equipe); 

 Assegurar que as pessoas conheçam a missão e o negócio da organização, seus 
objetivos, resultados e realizações; 

 Enfatizar a importância da contribuição de cada pessoa para o cumprimento da 
estratégia da organização; 

 Garantir o desenvolvimento da equipe e da organização; 
 Favorecer a autonomia da equipe; 
 Compartilhar valores e padrões de qualidade com a equipe; 
 Mediar conflitos entre os interesses da organização e da equipe; 
 
 Estabelecer acordos de trabalho; 

 
 Avaliar os resultados; 



14 
 

 
 Disseminar a prática de gestão de pessoas em todos os níveis da organização; 
 Reconhecer as contribuições para os resultados da organização; 
 Empenhar-se para assegurar um clima de satisfação e bem-estar. 

2.2.  Planejamento 
Padrão de qualidade: Construir com as gerências e assessorias o plano anual de 
trabalho, definindo com clareza os objetivos, os indicadores e as metas a fim de 
atingir os resultados esperados.  

Principais ações: 

 Fazer avaliação estratégica interna (forças/fraquezas) x externa 
(oportunidades/ameaças) com a equipe de trabalho; 

 Construir missão, visão e valores alinhados ao planejamento estratégico do 
PJPE, fortalecendo o espírito de equipe das unidades de trabalho; 

 Estabelecer prioridades/metas alinhadas ao plano de gestão da organização; 
 Elaborar e monitorar o andamento do plano de ação anual especificando 

responsabilidades, custos, prazos e local para cada atuação planejada. 

2.2.1. Monitoração 
 Estabelecer indicadores de desempenho; 
 Acompanhar o desenvolvimento do trabalho; 
 Avaliar o desenvolvimento da equipe; 
 Analisar e enfrentar resistências; 
 Fazer os ajustes ou redirecionamentos; 
 Gerar estatísticas. 

2.3. Comunicação 
Padrão de qualidade: Consolidar vínculos, acordos e socialização de informações 
com as equipes do PJPE focada na transparência, objetividade e ética, favorecendo 
o conceito de gestão participativa e colaborativa. 

Principais ações: 

2.3.1. Reuniões 
 Definir previamente os objetivos da reunião;  
 Incluir os resultados esperados; 
 Definir os participantes; 
 Detalhar a pauta da reunião com os pontos que serão abordados; 
 Produzir informações necessárias à reunião; 
 Estabelecer o tempo da reunião e o de cada item da pauta; 
 Agendar local e material a serem usados; 
 Convocar os participantes informando data, horário, objetivos e pauta; 
 Abrir a reunião informando a razão e a finalidade; 
 Conduzir ativa e atentamente, com exercício da função de coordenação e 

controle, do tempo e da participação; 
 Registrar decisões e encaminhamentos; 
 Avaliar, ao final, a reunião; 
 Produzir a memória e distribuir em 48 horas a todos os participantes; 
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 Criar uma agenda on-line compartilhada que permita identificar datas e 
horários disponíveis; 

 Criar diário on-line com itens pré-definidos (reuniões, atendimentos, 
planejamento, visitas a outras instituições, participação em cursos, instrutoria e 
etc.) para melhor administração do tempo. 

2.3.2. E-mail 
 Incentivar e fazer uso do e-mail institucional como importante ferramenta de 

trabalho; 
 Promover divulgação e conscientizar sobre a maneira profissional de utilização 

do e-mail institucional, destacando velocidade, segurança, economia, 
responsabilidade social e profissionalismo como vantagens agregadas. 

2.3.3. Feedback 
 Incentivar a prática constante do feedback nas equipes de trabalho; 
 Criar ambiente interno propício à geração de novas idéias focadas em resultados 

eficientes; 
 Compartilhar soluções viáveis para as unidades; 
 Avaliar a efetivação dos resultados das práticas e sugestões socializadas, 

apresentando comparações de cenários de antes x depois. 

2.3.4. Escrita formal 
 Utilizar formatação padronizada no envio de ofícios, CI’s e demais documentos 

estabelecidos pela Secretaria; 
 Apresentar idéias e ações a serem implementadas através de projeto escrito 

especificando: objetivos, público alvo, custos, cronograma e execução. 

2.4. Marketing interno 
Padrão de qualidade: Divulgar os serviços e produtos desenvolvidos pela SGP com 
ética e clareza na informação, buscando fidelizar e conquistar clientes e parceiros. 

Principais ações: 

 Promover reuniões temáticas sobre serviços e produtos; 
 Promover intercâmbio com outras instituições; 
 Fortalecer a imagem e importância da SGP no contexto de desenvolvimento do 

PJPE; 
 Divulgar logomarca da SGP nos eventos, projetos, convites, folder e demais 

materiais desenvolvidos ou apoiados pela Secretaria; 
 Aplicar pesquisa de satisfação do cliente com relação aos serviços e produtos 

oferecidos pelas gerências da SGP; 
 Desenvolver campanhas de sensibilização e envolvimento social; 
 Divulgar ações por meio da revista on-line e em outras atividades de educação à 

distância; 
 Manter articulação com a Assessoria de Comunicação Social e outras mídias; 
 Fazer uso dos quadros de avisos, cartazes e do e-mail institucional como 

instrumento de marketing interno; 
 Promover a comunicação e o diálogo. 
 Agir em consonância com a filosofia da SGP, fazer do discurso a prática. 
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2.5. Organograma 
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3. Assessoria/Supervisão 
Técnica 
 Padrão de qualidade: acompanhar a execução das atividades da secretaria de forma 
articulada. 
 

Principais ações:  

 Assessorar em estudos, pesquisas e tecnologia da informação os secretários e 
diretores; 

 Acompanhar as ações que promovam o adequado funcionamento da secretaria; 
 Participar do planejamento, da execução, da monitoração e da avaliação de 

planos, projetos, programas ou estudos ligados à administração de gestão de 
pessoas. 

 Acompanhar as publicações da legislação e instrumentos normativos internos; 
 Propor medidas que possibilitem maior eficiência e aperfeiçoamento na 

execução das atividades da secretaria; 
 Acompanhar as ações que promovam o adequado funcionamento da Secretaria. 
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4. Secretaria 
Descrição das rotinas por atividade: 

4.1. Recebimento e envio de 
documentos  

Conforme procedimento descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção. 

4.2. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Administrativo 
(Nuad). 

4.3. Atendimento 
Padrão de Qualidade: Atendimento com presteza e impessoalidade.  

Principais ações: 

 Controle de numeração de correspondência; 
 Responder diariamente os e-mails da secretaria; 
 Criar tabela específica para numeração de: CI’s, Ofícios e Atos; 
 Receber solicitação das diversas unidades; 
 Proceder anotações dos seguintes dados: origem, destino, assunto e data; 
 Informar número da correspondência; 
 Arquivar segunda via de todas correspondências emitidas em pasta própria; 
 Elaborar textos; 
 Expedir documentos; 
 Encaminhar os atendimentos aos núcleos; 
 Atender o público em geral nos diversos assuntos; 
 Organizar e acompanhar a agenda dos secretários; 
 Comunicação com as demais unidades da secretaria. 
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Núcleo de Suporte 
Administrativo [Nuad] 

Descrição das rotinas por atividade: 

4.4. Solicitação e prestação de contas de 
diárias e suprimentos 

Padrão de qualidade: Reserva monetária de suprimento disponível, bem como 
solicitações de diárias encaminhadas com antecedência mínima de 15 dias da 
viagem. 

Principais ações: 

4.4.1. Solicitação de diária 
 Receber solicitação da SGP, devidamente justificadas; 
 Preencher formulário pela intranet (executar cadastro através da intranet) nos 

seguintes campos: solicitante, matrícula, beneficiário, descrição, localidade, 
motivo da viagem, observação, justificativa e período;  

 Encaminhar à Secretaria para assinatura no campo solicitante, pelo 
Secretário(a) ou Secretário(a) Adjunto(a) (pessoa descrita no solicitante); 

 Datar e cadastrar a solicitação no Sispe; 
 Remeter solicitação para a SAD. 

*Obs.: O beneficiário da diária será o responsável pela prestação de contas e 
cancelamento da diária. 

**Obs.: O formulário de prestação de contas da diária será assinado pelo 
beneficiário e pelo juiz ou chefe de secretaria da comarca visitada. 

4.4.2. Solicitação de suprimento 
 Preencher formulário de requisição nos seguintes campos: solicitante, 

beneficiário, valor, descrição, motivo; 
 Encaminhar à Secretaria para assinatura no campo solicitante, pelo 

Secretário(a) ou Secretário(a) Adjunto(a) (pessoa descrita no solicitante); 
 Datar e cadastrar a solicitação no Sispe; 
 Remeter solicitação para a SAD. 

4.4.3. Prestação de contas de suprimento 
 Organizar em ordem cronológica (decrescente) as notas fiscais (nota eletrônica) 

e recibos, que devem constar: na nota fiscal a descrição do produto e CNPJ da 
loja; no recibo o nome do Tribunal de Justiça, o número da nota fiscal e o valor 
do mesmo; 

 Colar as notas e recibos em papel A4; 
 Preencher formulário de prestação de contas nos seguintes campos: 

beneficiário, número e data do empenho, valor do empenho, descrição da data, 
do estabelecimento e do valor das compras; 

 Colocar o carimbo de atesto nas folhas de A4, datando e assinando as mesmas; 
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 Datar, carimbar e assinar o formulário de prestação de contas;   
 Enviar a prestação de contas à Gerência de Prestação e Tomada de Contas da 

Diretoria Financeira (via Sispe). 

4.5. Logística dos eventos 
Padrão de qualidade: Serviço logístico oferecido com excelência, em todos os 
eventos organizados pela SGP, ou em que a mesma tenha participação, superando 
as expectativas do solicitante. 

Principais ações: 

4.5.1. Apoio técnico para cursos de capacitação 
 Receber solicitação do setor demandante (Secretaria, demais setores da SGP ou 

instrutores internos); 
 Verificar disponibilidade dos equipamentos solicitados; 
 Confirmar com o demandante as disponibilidades; 
 Agendar no quadro branco o evento; 
 Aprontar a grade com o material para uso no curso, caso tenha sido solicitado; 
 Marcar com o coordenador ou responsável o dia para verificação do material 

solicitado; 
 Fazer autorização de saída para os equipamentos; 
 Fazer o transporte dos equipamentos e o material do curso, quando necessário. 

4.5.2. Apoio técnico para reuniões e eventos 
 Receber solicitação do setor demandante (Secretaria, demais setores da SGP); 
 Verificar disponibilidade dos equipamentos solicitados; 
 Confirmar com o demandante as disponibilidades; 
 Agendar no quadro branco o evento; 
 Fazer autorização de saída para os equipamentos. 
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4.6. Impressão e distribuição dos 
contracheques para servidores inativos 

Padrão de qualidade: Demonstrativos de pagamento impressos e envelopados com 
qualidade gráfica, bem como fazer o encaminhamento dos mesmos para a Unidade 
de Protocolo e Expedição para a distribuição aos servidores inativos. 

Principais ações: 

4.6.1. 1ª via do demonstrativo 
 Receber via e-mail da Gerência de Execução de Pagamento, o arquivo dos 

contracheques dos inativos do TJPE; 
 Imprimir utilizando o arquivo do Access, que traz os demonstrativos por última 

lotação; 
 Enviar para envelopamento, receber da firma contratada envelopados e 

quantificar o material e enviar para expedição; 
 No ato do recebimento da nota fiscal e protocolo de entrega do envelopamento, 

tira-se uma cópia para arquivamento em pasta própria e encaminha-se a original 
atestada e carimbada, através do SISPE, para a Diretoria Financeira. 

4.6.2. 2ª via do demonstrativo 
 Solicitar matrícula do servidor (caso seja terceiro, confirmar solicitação com o 

servidor); 
 Consultar dados do servidor aposentado no URH; 
 Imprimir demonstrativo pelo MSAccess. 

4.7. Controle e manutenção do 
patrimônio e dos Processos de Consultas 

Padrão de qualidade: Efetivo controle e manutenção do mobiliário, dos 
equipamentos, dos processos de consultas e das instalações físicas da SGP. 

Principais ações: 

4.7.1. Recebimento, devolução e controle dos 
móveis e equipamentos da Secretaria 

 Solicitar mobiliário para a SGP; 
 Receber os móveis destinados a SGP; 
 Assinar e arquivar termos de responsabilidade dos móveis recebidos; 
 Distribuir os móveis nas diversas unidades, de acordo com a ordem de 

solicitação e/ou necessidade; 
 Devolver à Gerência de Patrimônio os móveis inutilizados da Secretaria;  
 Manter relação atualizada dos tombos de todos os móveis, equipamentos e seus 

respectivos locais dentro da Secretaria. 
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4.7.2. Manutenção do patrimônio 
 Receber demanda para manutenção das diversas unidades organizacionais da 

SGP; 
 Contatar unidades responsáveis pela manutenção;  
 Registrar Ordem de Serviço(os) para concerto ou substituição;  
 Acompanhar e atestar a realização do serviço.  

 
 

4.7.3. Arquivamento das Consultas 
 Receber e arquivar as consultas administrativas realizadas pela SGP;  
 Registrar na planilha consulta indexação, preenchendo os campos de: número 

do processo; ano; natureza da ação e partes, nº do sispe, nº da CI, observações.  

4.8. Solicitação de material de 
expediente 

Padrão de qualidade: Material de expediente disponível o suficiente para atender 
as demandas do setor. 

Principais ações: 

4.8.1. Material fornecido pelo almoxarifado 
 Fazer levantamento da necessidade de material de expediente; 
 Abrir formulário de requisição de material na intranet; 
 Preencher requisição de material; 
 Transmitir após conclusão; 
 Após recebimento, conferir material; 
 Entrar no sistema de requisição de material e acusar recebimento. 

4.8.2. Material não fornecido pelo almoxarifado 
 Constatar indisponibilidade de material através do sistema de requisição de 

material na intranet;  
 Solicitar a SAD autorização, justificando o pedido (anexar a declaração dada 

pela Diriest);  
 Comprar material com suprimento individual de consumo;  
 Encaminhar, junto com a prestação de contas, para a Diretoria Financeira 

(Difin).  

Obs.: Solicitações de material de expediente para outras unidades da Secretaria são 
atendidas excepcionalmente. 

4.9. Gerenciamento de guias de táxi 
Padrão de qualidade: Controle efetivo da utilização do serviço de táxi. 

Principais ações: 

 Receber demanda das unidades da SGP;  
 Preencher guia de táxi nos itens: nome do cliente, motivo, destino, valor, data 

e assinatura do usuário;  
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 Protocolar a solicitação na guia de controle interno (no número 
correspondente), com os seguintes dados: número da guia, setor e nome 
solicitante, destino, data;  

 Entregar ao demandante a guia;  
 Receber a via da solicitação, depois de utilizada;  
 Elaborar CI informando os dados que constam no protocolo interno acrescido do 

valor;  
 Encaminhar CI com comprovantes da empresa de taxi para a Diretoria de 

Infraestrutura (Diriest), como prestação de contas. 
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5. Núcleo de Recepção 
Descrição das rotinas por atividade: 

5.1. Atendimento a servidores, 
magistrados e público em geral 

Padrão de qualidade: Atendimento prestado com cordialidade, precisão, agilidade, 
eficácia e impessoalidade. 

Principais ações: 

 Recepcionar e atender servidores e público em geral, nas diversas situações, 
pessoalmente, por telefone e por e-mail; 

 Prestar informações sobre os diversos serviços da SGP, aos clientes internos e 
externos;  

 Fornecer informações funcionais aos servidores e magistrados sobre o 
andamento dos diversos requerimentos e processos;  

 Encaminhar o cliente para atendimento por uma das unidades funcionais da 
SGP/DGF/DDH/DS, quando for o caso;  

 Encaminhar o servidor para a Diretoria de Saúde após preenchimento de 
formulário próprio que consta na intranet, que deverá ter o atestado médico 
original anexado para que o mesmo seja atendido pela Junta Médica;  

 Criar senha para acesso à intranet, solicitando ao servidor o nome, matrícula e 
senha, que devem ser cadastrados no URH;  

 Imprimir, por solicitação do servidor ou pessoa autorizada, relação com os 
eventos do demonstrativo de pagamento, ficha financeira, contracheques e 
informes de rendimentos para Imposto de Renda;  

 Entregar certidões, carteiras funcionais, pró-lazer, unimed, sul américa, e 
documentos diversos solicitados à SGP/DGF/DDH;  

 Pesquisar no Sistema URH e Sispe informações sobre ficha funcional, 
requerimentos e processos conforme solicitação do servidor ou interessado 
habilitado;  

 Receber sob protocolo documentos e requerimentos de servidores ou do público 
em geral, destinados a SGP/DGF/DDH.  

5.2. Recebimento e entrega de 
documentos 

Padrão de qualidade: Documentos entregues no prazo máximo de 24 horas 
(internos) a 48 horas (externo). 

Principais ações: 

 Receber as demandas das unidades da SGP/DGF/DDH;  
 Separar por demandas internas e externas;  
 Separar por unidade organizacional do TJPE;  
 Providenciar transporte para execução dos serviços externos;  
 Entregar os documentos da SGP nos órgãos externos e/ou unidades 

organizacionais do TJPE;  
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 Devolver as guias de protocolo com o devido recebimento as unidades 
demandantes.  

 

Obs.: Documentos a serem distribuídos pela Unidade de Recepção devem ser 
entregues protocolados com a guia de remessa constando o seu destino. 

5.3. Solicitações de carteiras 
Padrão de qualidade: Receber e conferir os formulários de solicitações de carteiras 

e encaminhá-los ao setor competente no prazo de 24 horas. 

Principais ações: 

5.3.1. Carteiras do Pró-lazer 
 Conferir preenchimento do formulário de solicitação da carteira; 
 Anexar cópia dos documentos dos dependentes, quando for o caso; 
 Repassar requerimento à Unidade de Benefícios. 

5.3.2. Solicitações de carteiras funcionais – 2ª 
via 

 Solicitar ao servidor a devolução da 1ª Via ou apresentação do Boletim de 
Ocorrência (BO);  

 Preencher formulário – 2ª via e anexar foto;  
 Protocolar para DGF. 

5.4. Serviço de fotocópia 
Padrão de qualidade: Operacionalizar com eficácia e em tempo hábil as demandas 

de fotocópias dos diversos setores da SGP/DGF/DDH.  

Principais ações: 

 Fotocopiar material solicitado pelas diversas unidades da SGP/DGF/DDH;  
 Registrar os nomes do operador, do solicitante, o tipo do documento e a 

quantidade de cópias;  
 Colher a assinatura do solicitante na planilha de controle;  
 Efetuar levantamento do total de fotocópias do mês;  
 Preencher relatório mensal com a quantidade total de cópias para prestação de 

contas;  
 Encaminhar a Diriest C I com a prestação de contas e relatório das cópias, com 

quantitativo total do mês anterior, que deve ir assinado pelo(a) Secretário(a) e 
chefe do Núcleo de Recepção.  

5.5. Recebimento,envio e registro de 
documentos Sispe 

Padrão de qualidade: Precisão e celeridade no cadastro e movimentação dos 
diversos documentos e processos no sistema de protocolo Sispe, com o prazo 
máximo de 24h, respectivamente, para documentos internos e externos. 

Principais ações: 
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5.5.1. Recebimento e encaminhamento de 
documentos 

 Receber lotes de documentos;  
 Conferir documentos com a guia do Sispe;  
 Separar documentos por unidade organizacional, de acordo com o assunto, 

lotação e cargo;  
 Cadastrar e registrar no SISPE as informações dos documentos recebidos e 

providenciar o encaminhamento dos mesmos à unidade competente;  
 Imprimir guia de protocolo por unidade organizacional;  
 Entregar fisicamente os documentos;  
 Receber, distribuir e arquivar as guias dos documentos entregues. 

 

Obs.1: Os requerimentos e processos anexos também devem ser movimentados. 
Obs.2: Os documentos oriundos das unidades da SGP/DGF/DDH já deverão chegar ao 
Núcleo de Recepção protocolados com guia impressa. 

5.5.2. Novo registro de documentos 
 Clicar em "Novo Registro", na tela principal do Sispe.  
 Preencher os seguintes campos do formulário, de acordo com os dados do 

documento físico: assunto, tipo de documento, número do documento, 
comarca/localidade, observações/despacho, origem, departamento, destino, 
gerando assim o número do Registro de Protocolo;  

 Selecionar o setor para o qual o documento será enviado;  
 Selecionar os documentos que deseja enviar;  
 Criar "Guia de Remessa";  
 Clicar em "Ok";  
 Imprimir 02 cópias da guia e encaminhar ao setor competente.  

5.6. Informações, consultas e 
cadastramento de senha da intranet no 
Sistema Universal [URH]  

Padrão de qualidade: Consultar o Sistema URH e fornecer com presteza as 
informações funcionais pertinentes a servidores e magistrados. 

Principais ações: 

5.6.1. Informações e consultas no Sistema URH 
 Para fornecer informações pertinentes a ficha funcional do servidor/magistrado; 

clicar em Administração de Pessoal – Transações – Cadastro de Funcionários – 
Registro de Emprego, colocar a matrícula, pesquisar, visualizar a tela para 
fornecer as informações solicitadas. 

 Para fornecer contracheques ao servidor/magistrado, ou ao seu portador 
mediante autorização escrita/procuração; abrir o Gerenciamento de Folha, 
clicar em contra cheque 2ª via, preencher matrícula e competência, depois 
imprimir. 

 Para fornecer Informes de Rendimentos ao servidor/magistrado, ou ao seu 
portador mediante autorização escrita/procuração; Sistema URH – 
Administração de Pessoal – clicar em Relatório - Legais – Informes de 
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Rendimentos, preencher matrícula e data de competência, clicar em ativos ou 
demitidos, depois imprimir. 

5.6.2. Senha da Intranet no Sistema URH 
 No Sistema URH, tela Administração de Pessoal, clicar em Transações – 

Informações Cadastrais – Pessoa -Inicializar/bloquear senha.  
 Colocar o nome da pessoa e pesquisar, clicar em inicializar senha e depois 

salvar. 
 Entrar na intranet com a matrícula do servidor e no lugar da senha colocar o 

número “Pfis” que consta no Sistema URH, será aberta uma outra página na 
intranet onde será cadastrada uma senha com no mínimo 08 (oito) e no máximo 
10 (dez) dígitos, depois confirmar e assim então estará criada a senha. 

5.6.3. Solicitação de material de expediente 
 Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte 

Adminstrativo. 
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6. Núcleo de Tecnologia do 
Atendimento [NTA] 

Descrição das rotinas por atividade. 

6.1. Consultoria 
Padrão de qualidade: atender às unidades demandantes com presteza, celeridade, 
eficiência e eficácia. 

Principais ações: 

 Receber o ofício da unidade demandante do gestor superior.   
 Analisar e verificar a necessidade de consultoria naquela unidade de trabalho, 

junto  ao gestor da unidade.  

6.1.1. Abertura do processo 
 Abrir pasta física e virtual para a unidade demandante;  
 Efetuar levantamento de endereço, telefones e horário de funcionamento da 

unidade e dados relevantes sobre a mesma;  
 Levantar nome e matrícula dos servidores efetivos, quantidade de funcionários 

à disposição, de estagiários e de voluntários, se houver;  
 Selecionar o quantitativo necessário de facilitadores (consultores internos para 

procederem ao atendimento.  
 Oficiar a chefia da unidade onde o consultor está lotado para a liberação do 

mesmo, no caso de consultor não lotado no NTA, indicando o período de 
afastamento e a finalidade;  

 Imprimir relatório da movimentação processual no Sistema judwin.  
 Solicitar a DEA as plantas baixas da edificação, bem como informações acerca 

de previsão de reforma e/ou construção de novo prédio. 

6.1.2. Agendamento de visita precursora 
 Verificar disponibilidade do motorista junto ao Núcleo de Suporte 

Administrativo (NUAD), observando a possibilidade de agendar mais de um dia, 
devido à distância entre a capital e a unidade, tratando-se de comarca do 
interior; no caso de comarca  da capital reservar motorista e/ou vale de táxi, 
considerando a distância. 

 Caso não haja possibilidade de agendar junto ao Nuad, entrar em contato com 
Gerência de Transporte, para averiguar a disponibilidade de um motorista;  

 Estabelecer contato, por telefone, com o gestor da unidade demandante, para 
agendar a visita precursora observando os dias disponíveis na agenda do 
motorista e dos consultores e a possibilidade do gestor;  

 Coletar nome completo, matrícula e telefones dos consultores e do motorista 
designado para  facilitar os acordos referentes a horário, local de encontro,  e 
outros relativos a consultoria em tela. 

 Passar “e-mail” para o Nuad em atenção ao(à) gestor(a), com aviso de 
recebimento, solicitando as diárias (quando houver) em favor da equipe 
designada e a justificativa detalhada do motivo da viagem;  



29 
 

 Imprimir a ata de acompanhamento com os dados necessários aos consultores 
que irão fazer a visita na comarca demandante. 

6.1.3. Visita precursora 
 Apresentar-se ao gestor;  
 Realizar escuta do gestor, e depois, explicar o papel dos consultores naquela 

unidade;  
 Procurar um local adequado para que o gestor realize a reunião com todos os 

membros da equipe, proporcionando a fala de todos;  
 Ouvir individualmente todos que trabalham na unidade, abrindo espaço para 

críticas, elogios e sugestões, realizando intervenções quando necessário e 
fazendo as anotações devidas;  

 Fotografar todos os ambientes para registro das necessidades prementes.  
 Verificar a estrutura física das instalações, higiene e conservação do ambiente;  
 Observar o layout dos ambientes;  
 Verificar atuação e conhecimento dos servidores quanto às rotinas e 

procedimentos, bem como o grau de eficiência;  
 Observar grau de eficiência dos procedimentos adotados pelos servidores;  
 Averiguar, quando necessário, se os equipamentos estão adequados com a 

quantidade de servidores do local. 

Obs.: Em caso de necessidade, agendar nova visita para concluir a consultoria. 

6.1.4. Elaboração do relatório 
 Compilar o material levantado;  
 Analisar as necessidades observadas;  
 Transcrever o levantamento para o relatório final;  
 Enviar relatório para o revisor (servidor da SGP que não tenha participado da 

consultoria, objeto do relatório);  
 Imprimir o relatório. 

6.1.5. Entrega do relatório 
 Entregar o relatório, em mãos, através de agendamento, ou via correios, com 

aviso de recebimento, quando não houver disponibilidade de efetuar a entrega 
em mãos; 

 Levar o relatório à mesa diretora quando a demanda tiver sido solicitada pela 
mesma, junto com cópia dos ofícios dos gestores solicitando as medidas 
necessárias para encaminhamento dos dados. 

Obs.: No final do relatório de consultoria, são informados ao gestor os setores do 
TJPE que podem solucionar as necessidades da unidade. Após o recebimento, o 
gestor elaborará os ofícios que entender necessários. 

6.2. Capacitação/Aprendizagem pela 
Ação 

Padrão de qualidade: aprimorar o contingente humano das unidades demandantes 
através de cursos de capacitação. 

Principais ações: 

 Promover as relações interpessoais;  
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 Desenvolver competência gerencial das chefias;  
 Sensibilizar os magistrados/gestores/servidores para mudanças;  
 Aperfeiçoar a sistemática de organização do trabalho;  
 Melhorar a compreensão dos procedimentos legais e da prática cartorária.  
 Oferecer treinamento em salas adequadas ou no próprio ambiente de trabalho 

(in loco), no formato de “aprendizagem pela ação”.  
 Auxiliar quando possível, na organização do layout, visando melhoria nos  

encaminhamentos e rotinas dos procedimentos cartorários, e também nas 
relações interpessoais, motivação e humanização. 

 Elaboração do relatório do Programa de Aprendizagem pela Ação referente ao 
trabalho realizado na unidade com posterior entrega do mesmo ao gestor. 

Obs.: Em caso de necessidade, agendar nova visita para concluir a consultoria. 

6.3. Monitoramento 
 Imprimir novo relatório de movimentação processual do Sistema Judwin;  
 Avaliar o incremento na produtividade, que servirá como indicador do resultado 

da consultoria;  
 Enviar, após um período de três a seis  meses do término de todo o processo de 

consultoria e dos cursos/treinamentos realizados, dois consultores à unidade 
para avaliar junto ao gestor da unidade, a melhoria quanto aos relacionamentos 
interpessoais, às competências desenvolvidas e visivelmente incorporadas ao 
novo modelo de gestão, como indicador de resultado de consultoria..  

 Registrar o resultado da avaliação na pasta virtual.Conforme procedimento 
descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção. 

Obs.1: O monitoramento é feito através de ligações ao gestor ou pessoalmente, 
quando há possibilidade.  

Obs.2: O monitoramento e avaliação constante das unidades atendidas tornam 
dinâmico o processo e possibilitam que medidas preventivas sejam feitas em tempo 
hábil. 

6.4. Recebimento e envio de 
documentos [Sispe]  

Conforme procedimento descrito no item 5.5 

6.5. Solicitação de material de 
expediente 

da Unidade de Recepção. 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Administrativo. 
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7. Núcleo de Movimentação de 
Pessoal 

Descrição das rotinas por atividade: 

7.1. Lotação de novos servidores 
Padrão de qualidade: Executar a lotação de servidores buscando atender as 
carências existentes nas unidades do TJPE de forma criteriosa, ágil e segura. 

7.1.1. Preparação para lotação 
Principais ações: 

 Receber e analisar a relação dos servidores nomeados, contendo o cargo, 
classificação, formação profissional, local de residência e currículo; 

 Harmonizar as informações recebidas, com as necessidades da instituição para 
fazer as adequações; 

 Procurar atender aos requerimentos já existentes de Mudança de Lotação, 
confrontando com as novas lotações; 

  Analisar os pedidos de mudança de lotação, por ordem cronológica, priorizando 
os mais antigos; 

 Agendar local, data e hora para escolha da lotação; 
 Efetivar as lotações com os servidores por ordem de classificação; 
 Elaborar os ofícios de apresentação, utilizando-se numeração da SGP; 
 Entregar os ofícios de apresentação aos coordenadores dos cursos de formação 

ou diretamente aos servidores, quando não houver o referido curso; 
 Receber da UAF (Unidade de Acompanhamento Funcional) a relação dos PCDs 

com suas respectivas lotações. 

Obs.1: Não cumprido pela Gerência de Seleção e Acolhimento, recebemos apenas 
nomes, cargos, ordem de classificação faltando poucos dias p/ posse. 

7.1.2. Publicação de Portarias 
 Acessar o endereço: 

https://www.tjpe.jus.br/dje/djeletronico?visaoId=tjdf.djeletronico.comum.apr
esentacao.VisaoBoasVindas; 

 Digitar seu login e senha de rede; 
 Acessar Menu\ Matéria\ Incluir; 
 Preencher os campos: órgão publicador (Secretaria de Gestão de Pessoas), tipo 

de documento relacionado à matéria (portaria), resumo da matéria (opcional), 
observações em relação à matéria (opcional), datas de publicação da matéria 
(uma Portaria pode ser publicada em uma ou mais datas), digitar a data no 
formato indicado (dd/mm/aaaa) e clicar no botão adicionar; 

 Adicionar um documento do Microsoft Word no formato ".doc" ou um documento 
do Broffice em formato ".odt"; 

 Clicar no botão Avançar; 
 Verificar os dados apresentados; 
 Confirmar a inserção da matéria clicando no botão Confirmar (ver Manual do 

Redator na Intranet); 

https://www.tjpe.jus.br/intranet/dje/manual/pdf/manual_do_redator.pdf�
https://www.tjpe.jus.br/intranet/dje/manual/pdf/manual_do_redator.pdf�
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Obs.1: As Portarias deverão ser inseridas até às 16h para que sejam publicadas no 
diário do próximo dia útil, após este horário, a portaria será publicada no 2º dia útil 
após a data atual. 

Obs.2: O Arquivo inserido será publicado na íntegra. O documento não deve conter 
imagens ou brasão do TJPE, cabeçalho/rodapé com informações do TJPE, espaços 
em branco, ou “enter” no final do documento. 

7.1.3. Atualização de registros 
 Lançar os dados no URH, após a publicação no DJE e inserção da matrícula pela 

unidade de provimento de cargos; 
 Acessar a tabela Registro de Emprego; 
 Acessar a aba Unidade Organizacional (UO), usar as teclas F6 e F4 para copiar a 

linha anterior; 
 Preencher o cento de custo na aba UO, usando tecla F9 ou lista de valores; 
 Preencher os campos Data de Movimentação (Dt Movim) inserindo data da 

publicação no DJE ou a data “a partir de”; 
 Preencher o campo Motivo Movimentação (MM) usando a tecla F9 ou lista de 

valores com a opção “lotação”; 
 Preencher o campo Turma (quando na portaria for mencionado o turno); 
 Preencher o campo Tipo de Documento (Tdoc) usando a tecla F9 ou lista de 

valores a opção “portaria”; 
 Preencher o campo Número do Documento (Nr Doc) inserindo o número da 

Portaria (Ex: 125/09); 
 Preencher o campo Data do Documento (Dt Doc) inserindo a data da publicação 

no DJE ou com a data da Portaria; 
 Salvar (tecla F10); 
 Aguardar 10 (dez) dias após a publicação no DJE, para encaminhar à unidade de 

arquivo; 
 Encaminhar o documento que deu origem à Portaria para a Unidade de Arquivo 

informando no Sispe o número e a data da portaria. 
 
Obs.1: Se houver indicação para ocupar função de confiança, seguir procedimento 
do item 6.6. 

Obs.2: Para o servidor novato deve ser preservada a Dt Movim (já preenchida) e no 
campo Dt Doc preencher com a data da publicação. 

7.2. Lotação e devolução de servidores à 
disposição e Comissionados 

Padrão de qualidade: Executar a lotação e devolução de servidores à disposição de 
forma ágil e segura. 

Principais ações: 

7.2.1. Lotação 
 Receber dados por e-mail da Unidade de Provimento de Cargos e Unidade de 

Pessoas à  Disposição; 
 Receber ofício de comunicação de exercício, com matrícula, através do e-mail 

Institucional – sgp.movimentacao@tjpe.jus.br  da Unidade de Provimento de 
Cargos e Unidade de Cessão de Servidores; 
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 Elaborar Portaria de lotação, conforme descrito no item 6.1; 
 Registrar no URH/UO, após publicação no DJE, a unidade onde o servidor terá 

exercício;  
 Atualizar a planilha do quadro de servidores. 

7.2.2. Devolução de servidor à disposição 
 Acompanhar no DJE os atos de devolução de servidores à disposição aos seus 

órgãos de origem e encaminhar por e-mail; 
 Receber da DGF a relação dos servidores à disposição que foram devolvidos aos 

órgãos de origem; 
 Atualizar a planilha do quadro de servidores. 

7.3. Mudança de lotação a pedido 
[Instrução Normativa nº 03/09] 

Padrão de qualidade: Possibilitar ao servidor a satisfação de ser lotado na unidade 
de sua preferência, com reflexo positivo na prestação do serviço, dentro dos 
requisitos estipulados. 

Principais ações: 

 Receber requerimento de nova lotação efetuado pelo servidor; 
 Conferir matrícula, nome do servidor e unidade em que trabalha no URH; 
  Verificar se consta no documento o “Nada a opor” do gestor (superior 

hierárquico) onde o servidor está lotado e “Nada a opor” do gestor titular da 
unidade de lotação optada; 

 Caso não haja o “Nada a opor”, encaminhar o documento para que o gestor se 
manifeste a respeito da transferência; 

 Confirmar se houve a permanência de pelo menos 06 (seis) meses na unidade 
organizacional da qual requer a mudança; 

  Confirmar no URH se o servidor não sofreu penalidade de advertência nos 
últimos 03 (três) anos ou de suspensão, e 05(cinco) anos; 

 Verificar se há as 03 (três) opções de comarca/unidade para transferência, 
exigidas na IN 03/09, por ordem de preferência; 

 Confirmar novo local de lotação; 
 Anexar parecer opinativo da SGP; 
 Preparar Portaria de lotação conforme descrito no item 6.1; 
 Solicitar a assinatura do(a) Secretário(a) de Gestão de Pessoas nas portarias; 
 Encaminhar para publicação; 
 Acompanhar publicação; 
 Lançar no URH; 
 Proceder de acordo com o item i.1.3; 
 Após publicação da Portaria, encaminhar ao arquivo o documento que lhe deu 

origem, informando no Sispe seu número e a data da publicação; 
 No caso de transferência condicionada à substituição do servidor, a solicitação 

deverá aguardar em pasta própria no Núcleo para posterior análise e publicada 
na Revista Virtual COMUNICA, com a anuência do requerente; 

 Enviar por e-mail à Gerência de Aperfeiçoamento de Competência com o 
arquivo das Portarias de lotação (sgp.ddh.competência@tjpe.jus.br); 

 Atualizar a planilha do quadro de servidores, retirando o servidor de sua antiga 
lotação e acrescentando-o na nova unidade; 

 Responder justificadamente ao requerente por e-mail ou ofício, quando não for 
possível atender a algum pedido. 

mailto:sgp.ddh.competência@tjpe.jus.br�
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7.4. Mudança de lotação de ofício 
[Instrução Normativa nº 03/09] 

Padrão de qualidade: Atender com presteza às necessidades do TJPE. 

Principais ações: 

7.4.1. Servidor colocado à disposição da SGP 
 Conferir no URH matrícula, nome do servidor e unidade em que trabalha; 
 Avaliar se o caso deverá ser encaminhado à Unidade de Acompanhamento 

Funcional (UAF); 
 Aguardar a avaliação da UAF, caso o servidor necessite de acompanhamento, o 

mesmo será lotado naquela unidade; 
 Aguardar o encaminhamento da UFA para nova lotação na unidade indicada; 
 Preparar Portaria de lotação, conforme descrito no item 6.1; 
 Numerar a Portaria, de acordo com tabela de controle de numeração própria; 
 Solicitar a assinatura do(a) Secretário(a) de Gestão de Pessoas nas portarias; 
 Encaminhar para publicação; 
 Acompanhar publicação; 
 Lançar no URH; 
 Proceder de acordo com o item 1.1.3; 
 Após publicação da Portaria, encaminhar à Unidade de Arquivo o documento 

que lhe deu origem, informando no Sispe seu número e a data da publicação; 
 Atualizar a planilha do quadro de servidores, retirando o servidor de sua antiga 

lotação e acrescentando-o na nova unidade; 
 Abrir na planilha de controle de necessidades de pessoal, uma vaga para o local 

de origem do servidor posto à disposição; 
 Verificar se há pedidos que possam servir para a vaga disponibilizada, desde que 

haja elementos para atender a condição que tiver sido expressa. 

7.4.2. Servidor lotado no interesse da 
Administração 

 Conferir no URH matrícula, nome do servidor e unidade em que trabalha; 
 Comunicar a decisão ao servidor, justificando a mesma; 
 Comunicar a mudança de lotação aos dois gestores envolvidos (o da unidade de 

origem e o da unidade que receberá o servidor); 
 Preparar portaria de lotação, conforme descrito no item 6.1; 
 Numerar a portaria, de acordo com tabela de controle de numeração própria; 
 Solicitar a assinatura do(a) Secretário(a) de Gestão de Pessoas nas Portarias; 
 Encaminhar para publicação; 
 Acompanhar publicação; 
 Lançar no URH, conforme descrito no item 6.4.1; 
 Atualizar a planilha do quadro de servidores, retirando o servidor de sua antiga 

lotação e acrescentando-o na nova unidade; 
 Abrir na planilha de controle de necessidades de pessoal, uma vaga para o local 

de origem do servidor posto à disposição; 
 Verificar se há pedidos que possam servir para a vaga disponibilizada, desde que 

haja elementos para atender a condição que tiver sido expressa. 
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7.5. Atendimento pessoal ou telefônico 
Padrão de qualidade: Atendimento com presteza e impessoalidade. 

Principais ações: 

 Atender servidores para esclarecimento de dúvidas sobre transferência de 
unidade; 

 Esclarecer gestores sobre os procedimentos para encaminhar servidores para 
mudança de lotação. 

7.6. Elaboração de Atos de designações 
Padrão de qualidade: Atender com presteza às necessidades do TJPE. 

Principais ações: 

 Receber da DGF ofício ou CI informando a designação de servidor para exercer 
função gratificada e/ou substituição por período determinado; 

 Analisar o conteúdo do documento e informações prestadas; 
 Pesquisar no URH a matrícula do servidor indicado no documento, conferindo 

nome, cargo, unidade ocupacional, situação, férias, designações, etc., na 
tabela de Registro de Emprego; 

 Acessar a aba de RI (Registro I); 
 Acessar a aba CA (Cargo); 
 Acessar a aba UO (Unidade Organizacional); 
 Acessar a aba SI (Situação Funcional); 
 Acessar a aba FE (Férias); 
 Acessar a aba DE (Designações); 
 Pesquisar a matrícula do servidor no arquivo intitulado “Todos os Atos.doc”, a 

fim de evitar publicação em duplicidade; na pasta compartilhada (público); 
 Elaborar o ato, em uma via, conforme Instrução de Serviço nº 1, 25/02/2010; 
 Encaminhar uma via, junto com os respectivos documentos, para assinatura da 

presidência do TJPE; 
 Aguardar a publicação no DJE; 
 Registrar no documento gerador (ofício ou CI), depois da publicação no DJE, a 

respectiva data e número do ato e a data de sua publicação; 
 Incluir a data, o número do ato e data de publicação no DJE no documento 

assinado pela Presidência do TJPE; 

 Aguardar o prazo de 10 dias, a partir da data da publicação, e enviar via Sispe o 
documento gerador para a Unidade de Arquivo; 

 Caso o ato seja publicado em duplicidade ou com incorreção, tornar o ato sem 
efeito ou efetuar retificação, respectivamente, sempre através de outro ato, 
conforme modelo adotado pelo TJPE. 

Obs.1: O Ato elaborado no Núcleo de Movimentação de Pessoal tem por finalidade a 
designação de servidor para exercer determinada função ou a sua dispensa, 
podendo ainda ser lavrado em razão da substituição temporária do titular da função 
em razão de férias ou outros impedimentos. 

Obs.2: Os atos de designação ou dispensa são produzidos em razão de ofícios e/ou 
CIs encaminhados ao NMP, provenientes da DGF, contendo as necessárias anotações 
complementares. 
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7.7. Recepção de documentos [Sispe] 
Padrão de qualidade: cadastrar e movimentar os documentos e processos, com o 
prazo máximo de 24h. 

Principais ações: 

 Executar operações no Sispe conforme procedimento descrito no item 5.5 da 
Unidade de Recepção; 

 Receber os documentos fisicamente através de Sispe e colocar o despacho na 
tela, (o que será feito com o documento, quem está com ele, etc.); 

 Repassar o documento à pessoa do setor, por competência; 
 Tomar as providências necessárias; 
 Encaminhar o documento ao setor responsável, caso ainda haja pendências, ou 

caso não, encaminhá-lo à Unidade de Arquivo; 
 Criar Sispe para os documentos recebidos via fax, e despacho na tela; 
 Fazer o devido encaminhamento. 

7.8. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Administrativo. 
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8. Núcleo de Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade [NRSS] 

Descrição das rotinas por atividade: 

8.1. Atendimento aos clientes 
Padrão de qualidade: Atendimento competente que satisfaça as necessidades e 
anseios do cliente de forma eficaz e eficiente. 

Principais ações: 

8.1.1. Clientes internos [Unidades do TJPE] 
 Receber solicitações e sugestões (sgp.sustentabilidade@tjpe.jus.br) e CIs de 

unidades da SGP; 
 Efetuar triagem das solicitações e sugestões; 
 Confirmar solicitação; 
 Distribuir as tarefas com os componentes da equipe para atender à solicitação; 
 Desenvolver a atividade solicitada; 
 Encaminhar resposta as solicitações. 

Obs. Solicitações por telefone serão atendidas excepcionalmente. 

8.1.2. Clientes externos [outras unidades do 
TJPE] 

 Receber solicitação através de CI, ofício ou e-mail; 
 Confirmar solicitação por e-mail ou telefone; 
 Verificar viabilidade de execução com a equipe e com setores parceiros de 

acordo com a demanda; 
 Distribuir as tarefas com os componentes da equipe para atender à solicitação; 
 Desenvolver a atividade solicitada; 
 Enviar por e-mail ou em via impressa para aprovação do solicitante; 
 Fazer ajustes, se necessários; 
 Enviar por e-mail ou em via impressa o resultado final. 

Obs.: Solicitações por telefone serão atendidas excepcionalmente. 

8.2. Promoção de ações Socioambientais 
Padrão de qualidade: Promover e executar com eficácia ações de responsabilidade 
social e sustentabilidade para todo PJPE. 

Principais ações: 

8.2.1. Secretariar o Comitê de Sustentabilidade 
Legal /TJPE [Portaria nº 13/2009] 

 Marcar data, hora e local para as reuniões do comitê; 
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 Informar aos integrantes do comitê a data, hora e local das reuniões, mediante 
e-mails e telefonemas; 

 Elaborar atas, compilar, tabular e organizar as informações; 
 Providenciar a execução das deliberações do comitê no que lhe compete de 

acordo com a Portaria nº 13/2009; 
 Receber sugestões dos clientes internos e externos relativas às atividades 

inerentes ao Programa Sustentabilidade Legal, e repassá-las ao comitê para 
apreciação; 

 Manter o CNJ informado das ações resultantes do Comitê. 

8.2.2. Passeios ecológicos 
 Receber sugestões dos clientes internos e/ou externos dos possíveis lugares para 

os passeios; 
 Elaborar planejamento anual para os passeios; 
 Elaborar o projeto com objetivos e público-alvo; 
 Organizar a infraestrutura; 
 Contatar o Navi, via e-mail, para elaborar material de divulgação; 
 Contatar Diriest para solicitar transporte quando necessário; 
 Contatar Nuad para apoio logístico; 
 Divulgar o evento com apoio do Navi, Ascon e Dinfo; 
 Abrir e monitorar as inscrições através do e-mail 

(sgp.sutentabilidade@tjpe.jus.br); 
 Contatar a administração do local do passeio para os devidos acertos quanto a 

horário, data, possibilidade de local para lanches, instrutores e/ou monitores 
escalados; 

 Captar fornecedores para oferecimento de brindes, camisas, etc.; 
 Inscrever os interessados para aquisição dos kits relativos ao evento; 
 Entregar os respectivos kits; 
 Organizar o lanche; 
 Recepcionar os participantes no evento; 
 Promover uma reflexão sobre a questão ambiental com os participantes do 

evento; 
 Organizar o ambiente utilizado; 

8.2.3. Gestão do Programa Coleta Seletiva 
 Expandir o Programa da Coleta Seletiva para os setores e fóruns; 
 Fazer levantamento em cada setor quanto ao consumo de papéis e quantidade 

de coletores necessários; 
 Contatar a administração do prédio para a sensibilização e ajuda na  

implementação do programa; 
 Fazer a divulgação do programa aos usuários mediante convite para 

apresentação geral (auditório ou sala) ou ida de setor em setor, juntamente 
com a OSCIP Moradia e Cidadania, parceira do programa; 

 Distribuir os coletores nos setores; 
 Fazer o levantamento e acompanhamento sistemático quanto à quantidade de 

coletores cheios para o devido recolhimento dos papéis; 
 Contatar a empresa responsável pela coleta; 
 Receber da OSCIP os dados quanto ao material coletado; 
 Elaborar e atualizar planilha para a devida divulgação dos resultados obtidos; 
 Elaborar e/ou receber sugestões dos clientes internos e externos de projetos a 

serem executados; 
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 Executar os projetos mediante a anuência do Presidente ou Vice-Presidente  do 
Comitê do Programa Sustentabilidade Legal. 

8.2.4. Disseminar informações 
 Realizar ação de articulação com a DDH para obter cronograma anual de 

capacitações; 
 Apresentar, nas capacitações indicadas pela DDH, material informativo sobre 

responsabilidade social e sustentabilidade no TJPE; 
 Utilizar os meios de comunicação do TJPE (Navi, Ascom, etc.) para a divulgação 

das ações de responsabilidade social e sustentabilidade. 

8.3. Realização de campanhas 
educativas 

Padrão de qualidade: Elaborar e realizar campanhas visando a sensibilização e a 
efetiva participação do público alvo. 

Principais ações: 

8.3.1. Campanhas em geral 
 Sedimentar  práticas contínuas no combate ao desperdício de recursos naturais 

e bens públicos; 
 Solicitar ao Navi a elaboração de material de divulgação; 
 Solicitar ao Nuad apoio logístico; 
 Fazer a divulgação através das mídias existentes; 
 Expandir as ações das campanhas às demais comarcas através da visita às 

localidades, bem como a participação conjunta nas capacitações. 

8.3.2. Capacitações 
 Promover capacitações aos componentes da equipe, bem como o quadro de 

instrutores, sobre ações de responsabilidade social e sustentabilidade no âmbito 
do TJPE; 

 Promover a realização de palestras, seminários, workshops, oficinas e fóruns 
sobre responsabilidade socioambiental; 

 Elaborar junto ao Navi os materiais relativos aos eventos. 

8.4. Estabelecer parcerias e convênios 
Padrão de qualidade: Participar em conjunto com outras instituições e 
organizações públicas e privadas de ações de responsabilidade social e 
sustentabilidade. 

Principais ações: 

 Contatar a organização; 
 Estabelecer a parceria com a mesma; 
 Implementar ações para a manutenção das parcerias. 
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8.5. Recebimento e envio de 
documentos [Sispe] 

Conforme procedimento descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção. 

8.6. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Adminstrativo. 
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9. Núcleo Audiovisual [Navi] 
Descrição das rotinas por atividade: 

9.1. Atendimento aos clientes 
Padrão de qualidade: Atendimento competente que satisfaça as necessidades e 
anseios do cliente de forma eficaz e eficiente. 

Principais ações: 

 Receber solicitações por e-mail* de unidades da SGP; 
 Efetuar triagem dos e-mails; 
 Confirmar solicitação por e-mail ou telefone; 
 Distribuir as tarefas com os componentes da equipe para atendimento da 

solicitação; 
 Desenvolver a atividade solicitada; 
 Enviar por e-mail ou em via impressa o resultado final. 

*Obs.1: Solicitações por telefone serão atendidas excepcionalmente. 

*Obs.2: Solicitações de outras unidades do TJPE serão atendidas excepcionalmente 
mediante autorização do(a) Secretário(a) de Gestão de Pessoas. 

9.2. Confecção de carteiras funcionais 
Padrão de qualidade: Documentos de identificação servidores emitidos sem 
incidência de erros. 

Principais ações: 

9.2.1. Confecção de 1ª via 
 Receber da Unidade de Provimentos de Cargos (DDH), por e-mail, tabela com 

dados funcionais do servidor; 
 Acessar arquivos das fotografias  dos servidores disponibilizado através do menu 

executar \\sapltjpe5\fotos$; 
 Tratar, por meio de programa gráfico, imagem digitalizada; 
 Inserir fotografia e dados funcionais, através de mala direta, no documento 

padrão da carteira funcional; 
 Imprimir carteira; 
 Fazer conferência dos dados funcionais; 
 Fazer corte e acabamentos; 
 Entregar carteira à Unidade de Provimento de Cargos. 

Prazo: 7 dias 

9.2.2. Confecção de 2ª via 
 Receber da Diretoria de Gestão Funcional (DGF), por e-mail, tabela com dados 

funcionais do servidor; 
 Digitalizar fotos dos servidores (enviadas pela DGF); 
 Tratar, por meio de programa gráfico, imagem digitalizada; 
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 Inserir fotografia e dados funcionais, através de mala direta, no documento 
padrão da carteira funcional; 

 Imprimir carteira; 
 Fazer conferência dos dados funcionais; 
 Fazer corte e acabamentos; 
 Entregar carteira juntamente com a fotografia à DGF. 

Prazo: 7 dias 

9.3. Confecção de material didático 
Padrão de qualidade: Material didático produzido para treinamentos de forma 
atraente e padronizada. 

Principais ações: 

9.3.1. Formatação de apostilas 
 Receber solicitação e arquivo do instrutor, via e-mail, CD, disquete etc.; 
 Formatar o arquivo de acordo com modelo padrão; 
 Pesquisar e inserir imagens pertinentes ao tema; 
 Reenviar o arquivo formatado para conferência e aprovação do facilitador; 
 Fazer últimas alterações. 

Prazo: 5 dias úteis 

9.3.2. Impressão de apostilas 
 Receber solicitação do facilitador ou coordenador, via e-mail; 
 Imprimir ou pegar original na pasta do curso para reprodução; 
 Fazer ofício e guia com quantidade de cópias para Unidade de Reprografia; 
 Encaminhar original para cópia, capas plásticas e espirais para encadernação à 

Unidade de Reprografia; 
 Receber, conferir e organizar material; 
 Comunicar, por e-mail ou telefone, a disponibilidade do material solicitado; 
 Entregar material ao coordenador ou facilitador. 

Prazo: 5 dias úteis 

9.3.3. Material de apoio para capacitação 
[textos, cartões, etiquetas, marcadores de páginas 
etc.] 

 Receber solicitação do facilitador ou coordenador, via e-mail, CD, disquete 
etc.; 

 Formatar o arquivo de acordo com modelo padrão; 
 Pesquisar e inserir imagens pertinentes ao tema; 
 Reenviar o arquivo formatado para conferência e aprovação do facilitador; 
 Fazer últimas alterações; 
 Imprimir original para reprodução; 
 Fazer ofício e guia com quantidade de cópias para Unidade de Reprografia; 
 Encaminhar original para cópia à Unidade de Reprografia; 
 Receber, conferir e organizar material; 
 Comunicar, por e-mail ou telefone, a disponibilidade do material solicitado; 
 Entregar material ao facilitador. 
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Prazo: 5 dias úteis 

9.3.4. Material para sinalização e logística 
 Receber solicitação via e-mail; 
 Formatar o arquivo de acordo com modelo padrão; 
 Pesquisar e inserir imagens pertinentes ao tema; 
 Reenviar o arquivo formatado para conferência e aprovação; 
 Fazer últimas alterações; 
 Imprimir material; 
 Organizar e conferir material; 
 Comunicar, por e-mail ou telefone, a disponibilidade do material solicitado; 
 Entregar ao demandante. 

Prazo: 5 dias úteis 

9.3.5. Apresentação digital de slides 
[MSPowerPoint] 

 Receber solicitação via e-mail; 
 Formatar o arquivo de acordo com modelo padrão; 
 Pesquisar e inserir imagens e sons pertinentes ao tema; 
 Reenviar o arquivo formatado para conferência e aprovação; 
 Fazer últimas alterações; 
 Enviar arquivo definitivo por e-mail ao solicitante. 

Prazo: 5 dias úteis 

9.3.6. Certificados 
 Receber solicitação da Gerência de Aperfeiçoamento de Competência, via e-

mail, com arquivo contendo dados do curso e nomes dos participantes; 
 Inserir dados no documento padrão do certificado através de mala direta; 
 Imprimir certificado; 
 Fazer corte e acabamentos; 
 Organizar e conferir material; 
 Comunicar, por e-mail ou telefone, a disponibilidade do material solicitado; 
 Entregar certificado à Gerência de Aperfeiçoamento de Competência, mediante 

protocolo. 

Prazo: 5 dias úteis 

9.4. Elaboração de projetos gráficos 
Padrão de qualidade: Projetos gráficos de baixa complexidade 
elaborados/desenvolvidos com harmonia visual e menor custo possível. 

Principais ações: 

9.4.1. Logomarca 
 Receber solicitação via e-mail; 
 Reunir-se com o setor solicitante para levantamento das informações 

necessárias; 
 Gerar opções de formas e cores em programa gráfico; 
 Enviar, via e-mail, opções para análise do setor solicitante; 
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 Aprimorar a opção escolhida com ajustes solicitados; 
 Encaminhar, via e-mail, ao(à) Secretário(a) de Gestão de Pessoas para 

conhecimento e aprovação final; 
 Enviar arquivo com a arte final da logomarca para o solicitante. 

Prazo: 10 dias 

9.4.2. Identidade visual de evento [banner, 
cartaz, folder etc.] 

 Receber solicitação via e-mail; 
 Reunir-se com o setor solicitante para levantamento das informações 

necessárias; 
 Discutir com membros da equipe alternativas de cores, formas, imagens e 

layouts; 
 Gerar proposta de identidade visual; 
 Enviar opções para análise do setor solicitante; 
 Aprimorar a opção escolhida com ajustes solicitados; 
 Encaminhar, via e-mail, ao(à) Secretário(a) de Gestão de Pessoas para 

conhecimento e aprovação final; 
 Enviar arquivo com a arte final para o solicitante; 
 Gerar arquivos para impressão e encaminhar para gráfica com as especificações 

correspondentes.* 
 Receber e conferir qualidade do material gráfico; 
 Encaminhar material para o solicitante. 

*Obs.: A impressão do material estará sujeita à existência de contrato com gráfica 
na época em que for solicitado, bem como ao valor disponível para utilização deste 
serviço. 

Prazo: 10 dias 

9.4.3. Cartões [de visita, comemorativos e de 
programas da SGP] 

 Receber solicitação via e-mail com dados da pessoa para a qual se destinará o 
cartão; 

 Gerar proposta de cartão, baseando-se em modelo; 
 Discutir com membros da equipe alternativas de cores, formas, imagens e 

layouts; 
 Gerar proposta de identidade visual; 
 Enviar proposta gráfica para análise do solicitante; 
 Fazer ajustes solicitados; 
 Encaminhar, via e-mail, ao(à) Secretário(a) de Gestão de Pessoas para 

conhecimento e aprovação final; 
 Enviar arquivo com a arte final para o solicitante; 
 Gerar arquivos para impressão e encaminhar para gráfica com as especificações 

correspondentes.* 
 Receber e conferir qualidade do material gráfico; 
 Encaminhar material para o solicitante. 

*Obs.: A impressão do material estará sujeita à existência de contrato com gráfica 
na época em que for solicitado, bem como ao valor disponível para utilização deste 
serviço. 

Prazo: 5 dias 
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9.5. Elaborar/publicar o Comunica 
[revista on-line da SGP] 

Padrão de qualidade: Revista on-line publicada e enviada através de correio 
eletrônico (e-mail) até o fim da tarde de segunda-feira, com textos revisados, 
imagens tratadas e links checados. 

Principais ações: 

9.5.1. Definição de pautas 
 Analisar demandas de publicações feitas pelos setores da SGP; 
 Sondar fontes; 
 Discutir/definir o que vai ser publicado e a seção adequada ao tema. 

9.5.2. Pesquisa de conteúdo 
 Consultar livros, jornais, revistas e sites da internet; 
 Elaborar textos finais com base no material consultado. 

9.5.3. Apuração de notícias/matérias 
 Consultar fontes; 
 Cobrir acontecimentos/eventos; 
 Realizar entrevistas; 
 Redigir notícias e matérias. 

9.5.4. Transcrição de entrevistas gravadas 
 Transferir os arquivos de som para microcomputador 
 Transcrever para um editor de textos 

9.5.5. Fotografia 
 Fazer cobertura fotográfica de acontecimentos/eventos; 
 Catalogar e descrever fotos; 
 Tratar fotos para publicação via internet. 

9.5.6. Pesquisa de imagens para ilustração dos 
textos publicados 

 Fazer busca de imagens na internet; 
 Fazer busca de imagens nos arquivos do Navi; 
 Tratar imagens para publicação. 

9.5.7. Formatação de textos e imagens para 
publicação 

 Preparar o modelo da edição; 
 Montar cada página com os respectivos botões; 
 Posicionar textos e imagens nas respectivas páginas; 
 Fazer os links necessários; 
 Submeter à aprovação da secretária ou do setor competente. 
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9.5.8. Publicação do Comunica 
 Transferir o modelo, as imagens, os links e as sessões para o servidor de 

internet; 
 Inserir o link da nova edição na página do Comunica na intranet; 
 Testar publicação página a página e link a link para constatação de eventuais 

falhas; 
 Fazer os ajustes necessários. 

9.5.9. Preparação/envio de e-mails com link da 
revista 

 Formatar e-mails; 
 Preparar os links do e-mail; 
 Fazer os envios; 
 Checar os envios. 

9.5.10. Interação com leitores 
 Checar os e-mails recebidos pelo Comunica; 
 Selecionar material enviado para publicação; 
 Fazer contato com os colaboradores para esclarecimentos e complementação 

das informações. 

Prazo: Semanalmente às segundas-feiras. 

9.6. Manutenção da intranet 
Padrão de qualidade: Dados referentes à SGP disponíveis da intranet e internet 
sempre atualizados. 

Principais ações: 

9.6.1. Atualização de dados 
 Elaborar formulários e documentos;* 
 Disponibilizar dados, documentos e formulários relativos à SGP, depois de 

aprovados, na intranet e internet do TJPE; 
 Atualizar dados já existentes;* 
 Desabilitar formulários e documentos desatualizados.* 

 
*Obs.: mediante solicitação e com suporte da área envolvida. 

9.7. Solicitação de cópias reprográficas 
Padrão de qualidade: Reprodução de materiais diversos para setores da SGP sem 
imperfeições de impressão e corte. 

Principais ações: 

 Separar materiais para copiar; 
 Imprimir a matriz para cópias; 
 Conferir quantitativos de cópias; 
 Elaborar CI com especificações e quantitativos (acima de 1.000 cópias); 
 Preencher formulário de requerimento de cópias; 
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 Solicitar número de CI na secretaria; 
 Colher assinaturas e enviar por e-mail o arquivo da CI na secretaria; 
 Imprimir uma cópia da CI e arquiva na pasta enviados do Navi, virtualmente;  
 Solicitar autorização e entregar uma via da CI na Unidade de Reprografia; 
 Entregar a matriz, capas e espirais na sala reprografia; 
 Receber e conferir original e cópias dos materiais solicitados; 
 Contatar o setor solicitante para envio do material. 

Obs.: O prazo de entrega do material fica na dependência da disponibilidade da 
Unidade de Reprografia que também atende a outras unidades de trabalho. 

9.8. Solicitação de material de 
expediente 

Padrão de qualidade: Disponibilidade de material de expediente de forma a 
permitir condições básicas de funcionamento. 

Principais ações: 

 Conferir quantitativos e validade dos materiais periodicamente; 
 Preencher formulário próprio na intranet para solicitação (formulário impresso 

para cartuchos e tonners); 
 Conferir quantitativo; 
 Separar materiais de devolução obrigatória; 
 Entregar duas vias do formulário e materiais de devolução à Gerência de 

Suprimentos (Gesup/Diriest); 
 Solicitar autorização dos itens não constantes na listagem; 
 Receber e conferir material do almoxarifado; 
 Arquivar a via branca; 
 Armazenar material. 

Prazo: 24 horas 
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10. Junta Médica Oficial do 
Poder Judiciário 

Padrão de qualidade: Prestar os serviços instituídos e regulamentados pela Portaria 
n° 37, de 10 de julho de 2009, com eficência. 

Principais ações: 

 Receber solicitação de perícia com antecedência mínima de 24h via telefone. 
 Agendar horário, conferindo disponibilidade de horário na agenda do 

profissional responsável pelo atendimento; 
 Receber e conferir documentações necessárias para perícia: 
 Formulário de Requerimento de Licença impresso em 03 vias (disponível na 

intranet); 
 Atestado médico com o CID, nome, CRM e carimbo do médico atestante e o 

período de afastamento; 
 Exames laboratoriais e/ou imagem apresentados ao médico atestante; 
 Realizar a perícia médica ou odontológica. 
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11. Diretoria de Saúde 
Descrição das rotinas por atividade: 

11.1. Inscrição no ambulatório 
Padrão de qualidade: Registro adequado dos servidores, para arquivamento de 
dados totalmente corretos. 

Principais ações: 

 Receber e conferir ficha de inscrição preenchida pelo servidor, com letra de 
forma e caneta azul ou preta, e documentação exigida (disponível em 
http://www.tjpe.gov.br//intranet); 

 Anexar à ficha de inscrição, xerox da certidão de casamento ou declaração de 
companheiro (disponível na intranet), para os cônjuges, e de nascimento, para 
filhos até 21 anos (ou até 24 anos, desde que estejam cursando nível superior 
com comprovação); 

 Anexar uma foto 3x4 do titular e de cada dependente, com exceção de crianças 
menores de 5 (cinco) anos; 

 Anexar, para parentes, como sobrinho ou irmão, documentação que comprove a 
guarda judicial; 

 Conferir a documentação e arquivar na recepção. 

11.2. Atendimento no ambulatório 
Padrão de qualidade: Atendimento com cortesia, presteza e disponibilidade dos 
profissionais para com os servidores. 

Principais ações: 

11.2.1. Marcação de consulta 
Odontologia 

 Receber solicitação de marcação de consulta via telefone ou pessoalmente; 
 Verificar na agenda do dentista a disponibilidade de dia e horário; 
 Informar ao servidor e proceder à anotação de acordo com sua escolha, salvo se 

o atendimento for para próteses e ortodontia que deverá ser encaminhado pelo 
dentista clinico ou odontopediatra e autorizada pela chefia. 

Especialidades médicas e paramédicas 

 Receber solicitação de consulta via telefone ou pessoalmente; 
 Anotar nome do servidor na agenda do profissional e informar que o 

atendimento será por ordem de chegada. 

Obs.: Parte médica, dependendo do critério de cada profissional, as marcações dos 
servidores são feitas da mesma maneira da parte odontológica ou por ordem de 
chegada. 

11.2.2. Confecção dos mapas 
 São confirmadas ou remarcadas as consultas para o dia seguinte; 

http://www.tjpe.gov.br/intranet�
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 Preencher o mapa, com os dados do paciente (já se encontra salvo no 
computador); 

 Localizar os prontuários necessários; 
 Colocar uma observação nos nomes cujos prontuários não foram encontrados, 

para no dia da consulta confirmar as informações do Registro ou PFIS; 
 Juntar os prontuários aos respectivos mapas, deixando-os na bandeja da 

especialidade até que sejam distribuídos. 

11.2.3. Busca dos prontuários 
 Verificar se a numeração apresentada pelo paciente está como Registro ou PFIS 

e se é a primeira consulta; 
 Confirmam-se os dados no URH; 
 Caso o paciente não tenha numeração, fazer a pesquisa pelo seu nome no URH 

ou Registro; 
 Buscar o prontuário no arquivo específico, ou abrir um prontuário, se for a 

primeira consulta; 
 Buscar no consultório médico, se o prontuário não for localizado no arquivo; 
 Abrir um prontuário provisório, se a busca não tiver êxito. 

11.2.4. Arquivamento 
 Conferir, através dos mapas, se todas as fichas que saíram do arquivo para o 

consultório foram devolvidas; 
 Separar os prontuários médicos e odontológicos; 
 Arquivar os médicos e odontológicos de acordo com PFIS; 
 Arquivar os prontuários em sequência numérica de acordo com o Registro ou 

PFIS. 

11.3. Lavanderia 
Padrão de qualidade: Eliminação de sujeiras da rouparia utilizada no Centro de 
Saúde, deixando com aspecto e cheiro agradáveis, com nível bacteriológico 
reduzido ao mínimo. 

Principais ações: 

 Receber, pesar, separar e classificar a roupa suja; 
 Umectar a roupa suja; 
 Iniciar pré-lavagem; 
 Lavar observando princípios de ordem física (ação mecânica, temperatura e 

tempo) e química (uso de produtos químicos), dependendo do tipo, cor e para 
que se destina a roupa que está sendo lavada; 

 Alvejar, enxaguar, acidular e amaciar as roupas; 
 Centrifugar as roupas; 
 Secar e passar as roupas; 
 Separar, dobrar e entregar as roupas limpas. 

11.4. Limpeza 
Padrão de qualidade: Manter todos os ambientes, móveis e equipamentos limpos e 
desinfetados para melhoria no ambiente de trabalho e no atendimento aos 
pacientes, diminuindo, assim, os riscos de contaminação por bactérias e germes. 

Principais ações: 
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 Higienizar e fazer manutenção dos banheiros; 
 Manter janelas e portas limpas com álcool; 
 Manter corredores limpos e desinfetados; 
 Passar pano com álcool nos móveis, cortinas e equipamentos; 
 Limpar paredes; 
 Colocar água nas plantas e cortar a grama do quintal; 
 Esvaziar e limpar lixeiras externas e internas; 
 Abastecer bebedouros; 
 Limpar e desinfetar os consultórios. 

11.5. Solicitação de material 
Padrão de qualidade: Aquisição de materiais de expediente necessários para o 
funcionamento das rotinas administrativas, assim como, materiais médicos e 
odontológicos, permitindo atendimento ininterrupto aos pacientes. 

Principais ações: 

11.5.1. Solicitação de próteses 
 Preencher a Solicitação de Prótese Dentária (SPD) descrevendo o tipo de 

prótese e definindo o protético que irá fazer a peça; 
 Encaminhar a SDP para conhecimento e autorização da chefia; 
 Encaminhar para numeração da SPD; 
 Lançar na planilha de Controle de Próteses e enviar a SAD para autorização; 
 Agendar o paciente para tirar o molde, após autorização; 
 Enviar o molde para o protético pré-definido na SPD; 
 Entregar peça finalizada ao paciente; 
 Atestar a SPD e encaminhar para pagamento; 
 Fazer ofício de solicitação de pagamento; 
 Colher assinatura da chefia e encaminhar à Diretoria Financeira, junto com 

recibo do protético. 

11.5.2. Solicitação de material de consumo 
 Controlar estoque dos materiais de consumo e verificar a necessidade de 

compras; 
 Solicitar de material de consumo através de Termo de Referência; 
 Acompanhar processos de aquisição de materiais. 

11.6. Esterilização 
Padrão de qualidade: Inativar os agentes infecciosos e evitar transmissão de 
doenças para pacientes e funcionários. 

Principais ações: 

 Entregar material contaminado, odontológico e médico à área molhada; 
 Colocar material em solução desincrostante em equipamento específico por 10 

min; 
 Lavar material em água corrente e enxugar em toalhas limpas; 
 Encaminhado material já lavado e desinfectado à área limpa; 
 Separar os instrumentais por especialidade médica e odontológica; 
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 Embalar em papéis específicos, constando, dentro da embalagem, fita de 
controle de eficácia da esterilização; 

 Selar e colocar na autoclave por cerca de 1h30min, onde ocorre a esterilização 
e secagem; 

 Armazenar e distribuir. 
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12. Diretoria de Gestão 
Funcional [DGF] 

Compete à Diretoria de Gestão Funcional o controle dos dados funcionais de 
cadastro, financeiros e relatórios, bem como a coordenação do programa de 
estágios. 

13. Gerência de Estágio 
Descrição das rotinas por atividade: 

13.1. Seleção pública de estagiários 
Padrão de qualidade: Clareza nas informações do edital, cumprindo os ditames 
legais. 

Principais ações: 

 Levantar necessidade de estagiários; 
 Escolher a entidade responsável pela seleção; 
 Elaborar o edital para seleção em conjunto com a entidade organizadora; 
 Divulgar o edital através da imprensa oficial; 
 Acompanhar o processo seletivo; 
 Divulgar o resultado; 
 Convocar os aprovados. 

13.1.1. Recepção dos convocados 
 Recepcionar os candidatos convocados; 
 Conferir documentação; 
 Orientar sobre o Programa de Estágio; 
 Encaminhar para treinamento. 

Obs.: O treinamento abordará os seguintes temas: Oficina de atendimento, 
relações interpessoais e ética. O treinamento é realizado em 03 dias, totalizando 12 
horas. 

13.1.2. Assinatura do Termo de Compromisso 
 Colher assinatura do candidato aprovado no Termo de Compromisso; 
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a presidência assinar; 
 Após a assinatura da presidência, tirar duas cópias; 
 Entrar em contato com o estagiário para que ele possa colher a assinatura da 

Instituição de Ensino Superior (IES) nas 3 vias; 
 Uma via fica com a IES, uma com o estagiário e a outra é devolvida a GEST para 

ser arquivada junto a sua documentação. 
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13.1.3. Encaminhamento para as unidades do 
TJPE 

 Emitir ofício de apresentação para as respectivas unidades demandantes; 
 Providenciar o crachá dos estagiários; 
 Imprimir o relatório de comparecimento; 
 Encaminhar o estagiário à respectiva Unidade; 
 Receber comunicação da unidade confirmando do início das atividades. 

13.1.4. Inserção de dados no UniversalRH [URH] 
 Inserir os dados pessoais dos estagiários no URH na tabela Pessoa Física 

(conforme procedimento descrito no item 24.5.2 da Unidade de Provimento de 
Cargos); 

 Inserir dados funcionais dos estagiários no URH na tabela Elo de Contratos. 

13.1.5. Inserção dos estagiários no seguro 
 Incluir mensalmente na apólice do seguro os estagiários novatos. 
 Excluir mensalmente os estagiários que se desligarem; 
 Enviar e-mail de inclusão e exclusão para a Seguradora; 
 Conferir a listagem enviada pela Seguradora; 
 Encaminhar listagem para a Diretora de Gestão Funcional atestar a nota de 

pagamento; 
 Enviar listagem conferida e atestada para a Diretoria Financeira (Difin) efetuar 

o pagamento. 

13.1.6. Abertura de pasta individual 
 Conforme procedimento descrito no item 17.6 da Unidade de Arquivo. 

13.2. Acompanhamento e finalização do 
estágio 

Padrão de qualidade: Avaliações realizadas semestralmente e efetivo controle da 
freqüência. 

Principais ações: 

13.2.1. Controle de freqüência 
 Receber as folhas de freqüência do mês anterior, assinadas; 
 Conferir vistos das chefias imediatas; 
 Disponibilizar na intranet do TJPE folha de freqüência do mês em curso; 
 Receber a freqüência por e-mail ou fax para os que atuam no interior. 
 Arquivar folha de freqüência na pasta individual do estagiário. 

Obs.: O recebimento da freqüência ocorrerá nos dias estabelecidos no calendário 
de crédito da bolsa, disponibilizado no início do exercício anual. 

13.2.2. Reunião de controle e avaliação 
 Elaborar pauta das reuniões de avaliação de estágio; 
 Convocar estagiários para a reunião; 
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 Orientar sobre a necessidade de envio do questionário preenchido por ele e pelo 
Gestor, sobre o andamento do estágio; 

 Possibilitar o rodízio dos que optarem por fazê-lo. 

Obs.: A reunião será realizada semestralmente, e o rodízio só será permitido após 6 
meses de estágio. 

13.2.3. Finalização do estágio 
 Assinar Termo de Desligamento do estágio; 
 Receber o crachá devolvido para a Gest; 
 Receber a freqüência do último mês de atividade; 
 Receber o relatório de final de estágio (pode ser entregue com até 30 dias da 

data do desligamento); 
 Inserir os nomes na listagem de contratos rescindidos; 
 Retirar os documentos dos estagiários das pastas individuais; 
 Enviar os documentos dos estagiários para o Arquivo – SGP. No ano seguinte ao 

desligamento. 

Obs.: A finalização do estágio pode ocorrer por colação de grau, por desistência do 
estagiário ou por término do contrato, ao completar 02 (dois) anos. 

13.2.4. Emissão do certificado 
 Verificar os dados do estagiário na respectiva documentação; 
 Contar as horas de comparecimento. Apenas obrigatório para os estudantes do 

curso de Direito; 
 Emitir certificado conforme modelo padrão. 

13.3. Pagamento da bolsa de 
complementação educacional 

Padrão de qualidade: Pagamento da Bolsa de Complementação Educacional nos 
dias definidos no calendário de crédito da bolsa, enviado para os estagiários no 
inicio do exercício anual. 

Principais ações: 

 Receber os relatórios de comparecimento; 
 Conferir a freqüência dos estagiários; 
 Elaborar as planilhas de pagamento da Bolsa de Complementação Educacional 

dos estagiários; 
 Lançar os valores individuais do pagamento no programa do Banco do Brasil; 
 Enviar arquivo do Banco Real para a Informática formatar; 
 Enviar arquivos dos bancos para a o financeiro; 
 Elaborar a folha descritiva, baseada nas folhas do mês dos dois bancos; 
 Encaminhar para a DGF CI dos bancos, mais as planilhas e a folha descritiva para 

conferência e assinatura pela Diretora; 
 Enviar CI assinada para a Diretoria Financeira (Difin); 
 Arquivar cópia da CI em pasta própria. 
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13.4. Recebimento e envio de 
documentos [Sispe] 

Conforme procedimento descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção 

13.5. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Administrativo 
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14. Gerência de Dados 
Funcionais e Financeiros 
Descrição das rotinas por atividade 

14.1. Abono de falta/atraso e saída 
antecipada [Art.139, Lei 6.123/68] 

Padrão de qualidade: Registrar com eficiência as concessões e indeferimentos. 

Principais ações: 

 Analisar a documentação acostada; 
 Verificar se foi protocolado dentro do prazo legal (10 dias a contar da primeira 

falta); 
 Elaborar despacho; 
 Remeter para a publicação; 
 Alimentar o URH no campo Situação, “cód. 30”; 
 Enviar documentação para Unidade de Arquivo. 

14.2. Licenças 
Padrão de qualidade: Prestar as informações com objetividade, rapidez e precisão. 

Principais ações: 

14.2.1. Licença-prêmio: Concessão [Art. 112 a 
114, Lei 6.123/68] 

Com tempo de serviço exclusivo do TJPE 

 Verificar se o requerente se enquadra no artigo 113 da lei 6.123/68; 
 Indeferir o requerimento, caso positivo, proceder às anotações no URH e 

providenciar publicação e arquivo; 
 Deferir o requerimento, caso negativo, proceder às anotações no URH; 
 Calcular a data em que o servidor completou o respectivo decênio, utilizando o 

programa CALCDATA (ex.:data inicial acrescida de 3.649 dias); 
 Preparar o despacho, mencionando a data resultante do cálculo; 
 Proceder à anotação no URH na aba Assentamentos; 
 Encaminhar para publicação; 
 Encaminhar para Unidade de Arquivo. 

Com tempo de serviço misto ou do extrajudicial 

 Preparar certidão de tempo de serviço; 
 Encaminhar para a Consultoria Jurídica (via DGF); 
 Aguardar publicação; 
 Proceder às anotações, após retorno do processo com publicação do despacho; 
 Encaminhar para Unidade de Arquivo. 
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14.2.2. Licença-prêmio – Gozo [Art. 114, Lei 
6.123/68] 

 Verificar se há a concessão*; 
 Proceder à anotação na aba Situação da tabela de Registro de Emprego: “cód. 

2” (Licença-Prêmio); 
 Encaminhar para publicação; 
 Enviar para a Unidade de Arquivo. 

*Obs.: Não havendo a concessão, proceder como descrito no item 13.2.1. 

14.2.3. Licença Eleitoral – Concessão 
 Verificar se foi juntada declaração do Tribunal Regional Eleitoral (TRE); 
 Observar no URH, na aba Assentamentos, se já consta anotação da referida 

licença; 
 Anotar no URH, na aba Assentamentos; 
 Encaminhar para publicação; 
 Enviar para a Unidade de Arquivo. 

14.2.4. Licença Eleitoral – Gozo 
 Verificar no URH, na aba Assentamentos ou Experiência Profissional se consta 

anotação das concessões; 
 Verificar no URH, na aba Situação, se há registro Licença Eleitoral (se já houve 

dias gozados e quantos); 
 Proceder à anotação na aba Situação, “cód. 27” (Licença Eleitoral); 
 Encaminhar para publicação; 
 Enviar para a Unidade de Arquivo. 

14.2.5. Licença Gala [Art. 170, I – Lei 6.123/68] 
 Verificar a certidão de casamento acostada; 
 Lançar no URH, na aba Situação, o gozo de 8 (oito) dias, a contar da data do 

casamento; 
 Verificar se houve alteração no nome; 
 Proceder no URH, tela de Pessoa Física, a mudança do nome e do estado civil; 
 Encaminhar para publicação; 
 Enviar para a Unidade de Arquivo. 

14.2.6. Licença Nojo [art. 170, II – Lei 6.123/68] 
 Verificar a certidão de óbito acostada; 
 Confirmar grau de parentesco; 
 Lançar no URH, na aba Situação, o gozo de 8 (oito) dias, a contar da data do 

óbito; 
 Encaminhar para publicação; 
 Enviar para a Unidade de Arquivo. 

14.2.7. Licença Paternidade [Art. 7º, XIX e art. 
10, II, § 1º - ADCT] 

 Verificar a certidão de nascimento acostada; 
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 Lançar no URH, na aba Situação, o gozo de 15 (quinze) dias, “cód. 14”, a contar 
da data do nascimento; 

 Encaminhar para publicação; 
 Enviar para a Unidade de Arquivo. 

14.2.8. Licença sem vencimentos – Concessão 
[Art. 109, VI, e 130 a 132 - Lei 6.123/68] 

 Proceder às anotações na aba Situação “cód. 55”, indicando início e quantidade 
de dias solicitados no campo Di Abo (dias abonados). Esse procedimento é 
suficiente para bloquear o pagamento, salvo se já rodada alguma prévia da 
folha. Caso a folha já tenha rodado, solicitar o bloqueio à Gerência de Execução 
de Pagamento; 

 Prestar as informações necessárias (nome, cargo, matrícula, admissão e 
lotação); 

 Encaminhar para a Consultoria Jurídica (via DGF); 
 Aguardar a publicação no DJE; 
 Proceder às anotações definitivas na aba Situação “cód. 3”, em substituição ao 

“cód. 55”, e na aba Assentamentos cópia do despacho, publicado no DJE; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

14.2.9. Licença sem vencimentos – 
Cancelamento [Art. 132 – Lei 6.123/68] 

 Proceder às anotações: na aba Situação, indicando a data do retorno, e na aba 
Assentamentos “texto livre”, indicando data do despacho, da publicação, 
autoridade e detalhes do despacho; 

 Encaminhar para lotação, caso não retorne à unidade em que se encontrava; 
 Proceder às anotação na aba UO, em caso de nova lotação; 
 Verificar, analisar e acompanhar a efetivação do pagamento, bem como de 

valores atrasados, se houver; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

14.2.10. Licença por motivo de doença em 
pessoa da família [Art. 125, Lei 6.123/6] 

 Verificar e adotar os mesmos procedimentos do item 13.2.12; 
 Proceder às anotações no URH, na aba Situação “cód. 9”, após retorno da Junta 

Médica Oficial do Poder Judiciário. 

14.2.11. Licença para acompanhar cônjuge [Art. 
133 e 134, Lei 6.123/68] 

 Proceder às anotações na aba Situação “cód. 8”, indicando início e quantidade 
de dias solicitados no campo Di Abo (dias abonados). Esse procedimento é 
suficiente para bloquear o pagamento, salvo se já rodada alguma prévia da 
folha. Caso a folha já tenha rodado, solicitar o bloqueio à Gerência de Execução 
de Pagamento; 

 Prestar as informações necessárias (nome, cargo, matrícula, admissão e 
lotação); 

 Encaminhar para a Consultoria Jurídica (via DGF); 
 Aguardar a publicação no DJE; 
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 Proceder às anotações definitivas na tela Assentamentos, indicando data do 
despacho, da publicação, autoridade e detalhes do despacho; 

 Proceder ao acerto de contas; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

14.2.12. Licença médica [Art. 115 a 124, Lei 
6.123/68] 

Servidores da capital e Região Metropolitana do Recife 

 Proceder às anotações no URH, na aba Situação “cód. 1”, do formulário 
entregue pelo servidor da Junta Médica Oficial do Poder Judiciário; 

 Encaminhar para publicação; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

Servidores do interior  

 Proceder às anotações no URH, aba Situação – Licença Médica, dos atestados 
médicos encaminhados através de requerimento ou ofício do juiz; 

 Encaminhar para publicação; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

Obs.1: As Licenças Maternidade (Art. 126 – Lei 6.123/68, art. 7º, XVIII – CF, Art. 98, 
XI - CE) seguem os mesmos procedimentos acima descritos. 

Obs.2: Deverá ser emitido ofício ao órgão de origem informando as licenças 
correspondentes aos servidores à disposição do TJPE. 

14.3. Férias [Art. 103 a 108, Lei 
6123/68, IN nº 06/98 e 07/00] 

Padrão de qualidade: registrar as concessões e adiamentos mantendo o cadastro 
atualizado a fim de evitar que o servidor deixe de receber o abono pecuniário no 
prazo legal.  

Principais ações: 

14.3.1. Na escala 
 Alimentar no URH na aba Registro de Férias (Fe), atentando para período 

aquisitivo e/ou exercício (01/01 a 31/12), data início e fim de vigência; 
 Verificar se o requerente possui mais de 01 (um) ano de exercício, caso seja o 

primeiro período aquisitivo das férias; 
 Preencher o campo Competência com o último dia do mês subseqüente ao que 

deverá ser pago o abono pecuniário. 

Obs.: Deve ser observado o 1º período aquisitivo das férias. 

14.3.2. Fora da escala 
 Verificar se há anotação do deferimento do adiamento das férias; 
 Verificar se houve pagamento do abono de férias*; 
 Proceder como descrito no item 13.3.1. 
 Encaminhar para publicação; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 
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*Obs.: Caso tenha havido pagamento do terço de férias efetuar procedimento 
apenas para registro dos dias a serem gozados. 

14.3.3. Para gozo oportuno 
 Verificar se consta no requerimento o “Nada a opor” da chefia imediata; 
 Acessar a aba Fe; 
 Proceder às anotações no campo Registro de férias; 
 Providenciar o despacho deferindo ou indeferindo, conforme o caso; 
 Proceder ao estorno do abono pecuniário (conforme item 13.3.4), caso já 

percebido e desde que o servidor não tenha gozado, pelo menos, 10 dias das 
respectivas férias; 

 Encaminhar para publicação; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

14.3.4. Estorno do abono de férias 
 No mês seguinte à implantação do abono de férias, fazer o estorno caso tenha 

havido adiamento das mesmas; 
 Fazer o lançamento na tabela Movimento Variável, “evento 1265”; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

14.3.5. Devolução do Imposto de Renda sobre 
férias 

 Verificar o valor do Imposto de Renda sobre as férias no “evento 1204”, 
correspondente ao mês que foi pago o abono de férias; 

 Fazer o lançamento deste valor na tabela Movimento Variável, “evento 884”. 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

Obs.: Será emitido ofício ao órgão de origem informando todas as ocorrências 
referentes às férias dos servidores à disposição do TJPE. 

14.4. Anotação de dados funcionais 
Padrão de qualidade: Zelar pela correta inserção das alterações cadastrais. 

Principais ações: 

14.4.1. Dados pessoais [nome, endereço, 
números de documentos] 

 Verificar a certidão de casamento ou divórcio, no caso de mudança de nome; 
 Verificar comprovante de residência, no caso de mudança de endereço; 
 Verificar a autenticidade das cópias dos documentos acostados, no caso de 

atualização de número de documentos pessoais (dispensar autenticação formal); 
 Acessar o URH na tabela Pessoa Física; 
 Proceder às alterações de acordo com a solicitação; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

14.4.2. Inclusão e exclusão de dependentes – 
Imposto de Renda [IR] 

 Verificar se o servidor preencheu e assinou o Termo de Responsabilidade; 
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 Verificar se o dependente já é cadastrado no URH, em Pessoas Físicas; 
 Proceder como descrito no item 24.5.2 da Unidade de Provimento de Cargos, 

caso o dependente não seja cadastrado no URH; 
 Vincular o dependente ao respectivo servidor para desconto de IR; 
 Enviar para a Unidade de Arquivo. 

Obs.: O mesmo dependente não pode corresponder a mais de um servidor para 
efeito de IR. 

14.4.3. Alteração / Inclusão de Número de conta 
corrente bancária 

 Acessar a tabela de Registro de Emprego; 
 Proceder às alterações na aba RI, em: “Banco”, “Agência” e “Cta Pag”, “inicio 

da vigência”; 
 Adotar providências específicas para cada banco. 

Obs.1: Banco do Brasil: a conta corrente deverá conter todos os algarismos 
mencionados, inclusive quando for “X”, desprezando-se apenas o sinal “-”. 

Obs.2: Caixa Econômica: o número da conta corrente ou poupança deverá ser assim 
constituído: 01 ou 13 (operação) + N + nº da conta, desprezando-se apenas o sinal 
“-”; (N = quantidade de zeros necessários para totalizar 11 algarismos). Ex.: 
13000012345 – (operação: 013; conta: 1234-5); 

Obs.3: Banco Real (Antigo Bandepe): a conta corrente deverá conter 07 (sete) 
algarismos. Despreza-se o dígito verificador (último algarismo). 

14.5. Anotação de tempo de serviço 
(Art. 40, § 9º - CF, Art. 92 – Lei 6.123/68) 

Padrão de qualidade: Anotar o tempo de serviço deferido, livre de inconsistências, 
observando os efeitos de sua concessão. 

Principais ações: 

 Verificar se o tempo de serviço pleiteado já consta dos assentamentos do 
requerente*; 

 Analisar a documentação acostada; 
 Solicitar certidão emitida pelo INSS se o tempo de serviço for oriundo de 

empresa privada/autônomo; 
 Solicitar certidão de tempo de serviço e certidão de contribuição 

previdenciária, emitida pelo órgão gestor da previdência ou pelo próprio órgão, 
caso o tempo seja oriundo do serviço público; 

 Prestar as informações necessárias (nome, cargo, matrícula e data de 
admissão); 

 Encaminhar à Consultoria Jurídica (via DGF); 
 Proceder, após a devida publicação, às anotações no URH em Experiências 

Profissionais propriamente dita e texto livre; 
 Encaminhar a documentação para a Unidade de Arquivo. 

*Obs.: Enviar o requerimento para a Unidade de Arquivo, caso o tempo requerido já 
conste dos assentamentos funcionais. 
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14.6. Abono de permanência (Art. 40 
CF) 

Padrão de qualidade: Certificar o tempo de serviço livre de inconsistência 
procedendo à implantação do crédito de acordo com o deferimento e o cronograma 
da folha de pagamento. 

Principais ações: 

14.6.1. Com desconto do Imposto de Renda 
 Fazer certidão de tempo de serviço constando data de nascimento do 

requerente e encaminhar para a chefia da unidade e colher visto da gerência; 
 Encaminhar certidão para Consultoria Jurídica para emissão de parecer; 
 Aguardar retorno do processo com despacho e devida publicação; 
 Lançar no URH, na tabela de Movimento Fixo; 
 Encaminhar a documentação para a Unidade de Arquivo. 

Obs.: O lançamento deve ser feito no “evento 202” (com Desconto do I.R.) 

14.6.2. Sem desconto do Imposto de Renda 
 Receber no Sispe requerimento para não mais incidir o IRPF sobre o abono de 

permanência; 
 Verificar se já recebe o abono de permanência “evento 202”; 
 Fornecer as informações solicitadas no processo e encaminhá-lo à Consultoria 

Jurídica para emissão do parecer; 
 Fechar o “evento 202”, se deferido o pedido, na tabela Movimento Fixo (caso 

haja) e implantar o abono de permanência sem a incidência do IRPF no 
movimento fixo (evento 502). 

 Encaminhar a Unidade de Arquivo. 

Obs: O lançamento deve ser feito no “evento 502” (Isento do IR) 

14.7. Comunicado de falecimento 
Padrão de qualidade: Suspender, de imediato, o pagamento de proventos. 

Principais ações: 

14.7.1. Exclusão da folha de pagamento 
 Preencher no URH as telas referentes à Rescisão com o “cód. 18” (falecimento), 

colocando a data do óbito; 
 Acessar a aba Situação da tabela de Registro de Emprego; 
 Preencher o campo Estado (STA) com “inativo”, o campo Remunerado (Remun) 

com “não”, preencher o campo Doc e data da solicitação; 
 Solicitar via e-mail à Gerência de Execução de Pagamento a exclusão do 

movimento calculado, caso já tenha sido gerada a 1ª prévia. 



64 
 

14.7.2. Auxilio Funeral | 13º Salário | Dias 
trabalhados | Férias proporcionais (Lei 6123/68, Art. 
172) 

 Acessar a tabela de Registro de Emprego do URH; 
 Preencher o campo Rescisão com o “cód. 18” (falecimento), colocando a data 

do óbito; 
 Conferir a documentação acostada; 
 Convocar os interessados, caso a documentação esteja incompleta; 
 Prestar as informações necessárias; 
 Acostar ao requerimento a planilha com os cálculos relativos ao Auxílio Funeral, 

13º Salário proporcional e dias que antecederam o óbito; 
 Remeter à Gerência de dados Funcionais e Financeiros para conferência e 

assinatura; 
 Informar a situação funcional do servidor; 
 Remeter à Consultoria Jurídica; 
 Adotar as recomendações da Instrução de Serviço nº 08/05, quando constatado 

débito com o erário; 
 Convocar os interessados nos casos de exigência de apresentação de Alvará 

Judicial na ocasião do recebimento dos créditos; 
 Fazer juntada do Alvará Judicial; 
 Enviar para a Difin, atualizando os valores se for o caso; 
 Aguardar o retorno do processo que será concluído na Difin; 
 Proceder, após a efetivação do pagamento (Difin, via empenho), às anotações; 
 Acessar a aba Assentamentos da Tabela de Registro de Emprego ou Experiências 

Profissionais (mencionando o nome do beneficiário); 
 Anotar os dados referentes à decisão (data da publicação, data do despacho e 

autoridade que despachou, entre outras); 
 Enviar documentos para a Unidade de Arquivo. 

14.8. Exoneração de cargo | Devolução 
de servidor à disposição 

Padrão de qualidade: Acompanhamento diário das publicações, procedendo às 
alterações devidas de acordo com o cronograma de pagamento. 

Principais ações: 

14.8.1. Solicitação [requerimento do servidor] 
 Acessar o URH, Cadastro de Funcionários, tabela de Registro de Emprego e 

escolher o campo Registro de Rescisão; 
 Pesquisar pela matrícula e entrar (através da seta verde) na tabela seguinte; 
 Preencher o campo MA com o “cód. 56” (exoneração em tramitação), o campo 

SF com 3 (desligado), o campo TiCalc com 1 (folha mensal), os campos 
DtRescisão com a data da exoneração, o campo Tipo de Desligamento (TiDeslig) 
com 1 (exoneração), o campo (Definitiva= tipo de desligamento) com SIM, o 
campo Tdoc com 20 (requerimento), o campo Nr Doc com o número do Sispe 
(Ex.: 3245/2009) e o campo Dt Doc com a data do requerimento. 

Obs.1: Para que estas alterações sejam gravadas é necessário que na aba Registro 
de Férias conste o período aquisitivo igual ao ano da exoneração. Ex.: Se a 
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exoneração se der em 2006, serão preenchidas com Dt Ini PA = 01/01/2006 e Dt Fim 
PA = 31/12/2006. 

Obs.2: Ao gravar estas alterações no campo Registro de Rescisão, o URH, 
automaticamente, criará um novo registro na Tabela de Situação com o campo SF 
com “cód. 3” (desligado), campo STA (Estado) com Inativo, o campo Remun 
(Remunerado) deverá ser modificado para Não. Deverá ser preenchido o campo 
Tdoc com (Cód.?)20 (requerimento), o campo Nr Doc com o número do Sispe (Ex.: 
12506/2009) e o campo Dt Doc com a data do requerimento. 

Obs.3: No caso de devolução de servidor ao Órgão de Origem deverá ser mudado o 
preeenchimento dos campos para MA com o “cód. 40” (devolvido ao órgão de 
origem), o campo SF com 3 (desligado), o campo TiCalc com 1 (folha mensal), os 
campos DtRescisão com a data da exoneração, o campo Tipo de Desligamento 
(TiDeslig) com 4 (devolução), o campo (Definitiva= tipo de desligamento) com SIM, 
o campo Tdoc com 20 (verificar qual o tipo, se Portaria da SAD/GE(23), Ato do 
Governo do Estado(42), Ofício (17), o campo Nr Doc com o número do Sispe (Ex.: 
3245/2009) e o campo Dt Doc com a data do requerimento. 
 
 

 

14.8.2. Publicação do Ato 
1º PASSO: Verificar se a data do Ato é igual à solicitada pelo servidor, ou seja, a 
mesma registrada quando da exoneração em tramitação; 
 
Obs: No caso de cargo em comissão será a data da publicação, caso não conste no 
ato citação a data (“retroagindo” ou “a partir”). 
 
2º PASSO: Acessar o URH >Ir para a Tabela Cadastro de Funcionários e escolher a 
opção Registro de Rescisão. 
 
3º PASSO: Pesquisar pela matrícula e entrar na tela seguinte (através da seta 
verde);  
 
4º PASSO: Alterar o campo MA para o “cód.19” (Exoneração), o campo Tdoc para 
“cód. 16” (Ato), o campo Nr Doc com o número do Ato (Ex.: 3245/2009) e o campo 
Dt Doc com a data do Ato. 
 

Obs.1: No caso de exoneração de cargo comissionado os campos deverão ser 
preenchidos e não alterados, tendo em vista que o cadastro só é executado após a 
publicação do ato e deverão ser pulados os passos 7 e 8. 

Obs.2: Ao gravar estas alterações no Registro de Rescisão, o URH, 
automaticamente, alterará o registro na Tabela de Situação/Parte Interna de 
exoneração em tramitação para exoneração.  

Obs.2:Deverão ser alterados os campos Tdoc com “cód.16” (Ato), Nr Doc com o 
número do Ato (Ex.: 125/2009) e Dt Doc com a data do Ato. 

5º PASSO: Ir para a Tabela Cadastro de Funcionários e escolher a opção Registro de 
Emprego. 
6º PASSO: Incluir em CA (Registro de Cargos), uma nova linha e preencher os 
campos MM (motivo do movimento) com “cód. 6” (exoneração), Dt Movim com a 
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data da exoneração, Tdoc com “cód. 16” (ato), Nr Doc com o número do Ato (Ex.: 
1206/06) e Dt Doc com a data do ato. 
7º PASSO: Ir para a Tabela Cadastro de Funcionários e escolher a opção Registro de 
Emprego. 
8º PASSO: Verificar se em DE (Designações), o servidor é ocupante de função 
gratificada, caso seja, inserir no campo Dt Fim Vig (data de fim de vigência) a 
mesma data da exoneração, em Tdoc com “cód 16” (ato), em Nr Doc o número do 
Ato (Ex.: 1206/06) e no campo Dt Doc com a data do Ato. 
 Encaminhar para Unidade de arquivo. 

Obs.: Em caso de exoneração de cargo comissionado ou devolução de servidor à 
disposição ao órgão de origem, pular os passos 1, 2 e 6. 

 
 

14.8.3. Acerto de contas por exoneração | 
devolução ao órgão de origem 

 Verificar publicação no DJE; 
 Confeccionar planilha com valores a receber ou devolver; 
 Lançar em folha de pagamento os devidos valores a receber; 
 Comunicar ao servidor através de processo próprio o valor do débito com o 

TJPE; 
 Confirmar quitação do débito; 
 Encaminhar documento para Unidade de arquivo. 

14.9. Pensão alimentícia 
Padrão de qualidade: Cumprimento imediato da sentença. 

Principais ações: 

14.9.1. Implantação 
 Verificar os termos da sentença judicial; 
 Verificar se constam os dados do(a) beneficiário(a) (RG, CPF e dados bancários); 
 Cadastrar o dependente (alimentando) e/ou pensionista em tabela Pessoa Física 

(Proceder como descrito no item 24.5.1, caso o dependente não seja cadastrado 
no URH); 

 Lançar no Registro de Dependentes do alimentante o nº da Pessoa Física da 
pensionista, grau de parentesco (“cód. 03- pensionista), com sua conta 
corrente, banco e agência, para depósito de salário; 

 Lançar o “cód. 02” (Pensão alimentícia) e data de inclusão, no aba Registro de 
Compromisso da tabela Pessoa Física, caso já exista o dependente como 
cônjuge para dedução de Imposto de Renda, dar-se-á fim de vigência; 

 Lançar na tabela Movimento Fixo do alimentante o nº da pessoa física da 
pensionista com o devido evento de pensão, percentual e procedimento para o 
cálculo da mesma.  

Ex.: (1209) - Pensão alimentícia “cód. 01”, (Cód. Proc.61209)- pensão sobre os 
vencimentos brutos + férias menos descontos legais no campo “Perc” – 30%...bem 
como o evento do 13º salário (“cód.1271); 

 Enviar documento para a Unidade de Arquivo. 
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Obs.1: Verificar como o Juiz se pronuncia no ofício quanto ao valor da pensão e em 
que parcelas incidem, salientando que nos vários procedimentos para diferentes 
casos, o 13º salário é obrigatório, salvo se negado no ofício da mesma forma com os 
demais eventos. 

Obs.2: Em sendo solicitado algum tipo de procedimento que não esteja previsto no 
sistema, este será solicitado à Gerência de Execução de Pagamento. 

Obs.3: Na tabela Movimento Fixo no campo Cd Proc (Código de Procedimento) 
existe a relação de todos os trâmites de pensão, acessando na barra de menu ou 
digitando F9 aparecerá a respectiva relação. 

Obs.4: No caso de alimentos provisórios, observar se no ofício consta determinação 
para informar a remuneração do servidor. 

14.9.2. Cancelamento 
 Observar se a exclusão se refere a todos os beneficiários; 
 Informar no URH, na tabela Movimento Fixo a data do final de vigência, que 

corresponderá ao último dia do mês anterior ao da exclusão, inclusive no evento 
correspondente a pensão sobre 13º salário; 

 Anotar no URH os dados referentes a exclusão da pensão, de acordo com a 
determinação judicial; 

 Enviar o ofício para a Unidade de arquivo. 

14.10. Emissão de certidões 
Padrão de qualidade: Certidões emitidas com dados livres de inconsistências 
dentro do prazo legal. 

Principais ações: 

 Verificar dados no sistema URH referentes à solicitação; 
 Solicitar pasta funcional à Unidade de Arquivo, caso os dados do sistema não 

sejam suficientes; 
 Abrir o modelo eletrônico padrão de certidão disponível na Unidade e realizar as 

alterações necessárias; 
 Salvar arquivo eletrônico em pasta própria (compartilhada);  
 Imprimir duas vias; 
 Colher assinaturas dos gestores responsáveis, bem como do servidor que efetuou 

a elaboração da certidão; 
 Encaminhar requerimento juntamente com a certidão para a Unidade de 

Recepção. 

Obs.: O assunto de cada certidão é inerente ao pedido específico do requerente. 

14.11. Recebimento e envio de 
documentos [Sispe] 

Conforme procedimento descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção. 
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14.12. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Administrativo. 
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15. Unidade de Servidores Não-
efetivos 

Descrição das rotinas por atividade: 

15.1. Gratificação de incentivo à 
produtividade 

Padrão de qualidade: Informação precisa, pontualidade e eficiência na 
implantação do pagamento. 

Principais ações: 

15.1.1. Implantação 
 Receber a documentação da Unidade de Provimento de Cargos com os dados 

funcionais e de previdência dos servidores à disposição; 
 Verificar no demonstrativo de pagamento da repartição de origem do servidor o 

valor do salário base e previdência; 
 Acessar o Módulo de Administração de Pessoal do URH, Tabela Registro de 

Emprego >aba Sa( salário)e inserir no campo valor, o vencimento base do Órgão 
de Origem e, no campo da remuneração o valor do respectivo vencimento base 
acrescido de 120%; 

 Acessar o Módulo de Administração de Pessoal do URH, Tabela Registro de 
Emprego>aba RI e inserir no campo“Classe” INSS : “cód. 2” para RGPS (Regime 
Geral de Previdência Social) e “cód. 7” para previdência própria; “cód. 1” para 
servidores vinculados ao Funape (Fundação de Aposentadorias e Pensões dos 
Servidores do Estado de Pernambuco); 

 Lançar na Tabela de Indicadores o evento da previdência própria com a 
informação dos percentuais de desconto do empregado no campo Percentual e, 
no campo horas o da patronal; (desconto suspenso por despacho da 
Presidência); 

 Confeccionar planilha com valores atrasados; 
 Encaminhar para a Assef para informar a disponibilidade financeira; 
 Solicitar autorização da SAD para pagamento; 
 Lançar na tabela Movimento Variável o montante autorizado; 
 Conferir lançamento quando do cálculo da folha; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

15.1.2. Atualização 
 Verificar no demonstrativo de pagamento da repartição de origem do servidor o 

valor do salário base e previdência; 
 Proceder conforme os procedimentos de 3 a 11 do item 14.1.1; 
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15.2. Gratificação de Representação 
Policial [GRP] 

Padrão de qualidade: Eficácia na implantação, conferência e cumprimento do 
cronograma mensal da folha de pagamento. 
  

Principais ações: 

 Verificar o valor das gratificações conforme tabela vigente; 
 Confeccionar planilha com valores atrasados; 
 Solicitar autorização da SAD; 
 Lançar no URH,acessando a tabela Registro de Emprego >aba Sa(salário),   no 

campo valor, o total da GRP(Gratificação de Representação Policial), repetindo 
a informação no campo remuneração; 

 Lançar na Tabela Indicadores o valor da Gratificação Policial de Incentivo 
conforme Tabela própria;  

 Confeccionar planilha com valores atrasados; 
 Encaminhar a Assef para verificação da disponibilidade financeira; 
 Solicitar autorização da SAD para pagamento; 
 Lançar no URH, tabela Movimento Variável o montante autorizado; 
 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

15.3. Pagamento de adicional ou 
representação de gabinete [RG] 

Padrão de qualidade: Acompanhamento das publicações procedendo com a 
implantação e conferência obedecendo ao cronograma mensal da folha de 
pagamento. 

Principais ações: 

Conforme procedimento descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção. 
 
Obs.: Conforme procedimento descrito no item 16.1.4 da Unidade de Cadastro Funcional e 
Financeiro – Encaminha-se a DGF p/ despacho junto a SAD/PRESIDÊNCIA 

15.4. Regularização de desconto 
previdenciário próprio [Prefeituras e outros 
órgãos] 

(Desconto suspenso por despacho da Presidência) 
Padrão de qualidade: Eficácia na implantação, conferência e cumprimento do 
cronograma mensal da folha de pagamento. 

Principais ações: 

 Verificar na documentação arquivada na unidade se o desconto procede; 
 Verificar a existência de evento para desconto e caso não exista solicitar a 

criação através da Unidade de Controle de Pagamento. 
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 Lançar na Tabela Indicadores o evento da previdência própria com a informação 
dos percentuais de desconto do Empregado no campo percentual e, no campo 
horas o da patronal; 

 Encaminhar para a Unidade de Arquivo. 

Obs.: Desconto suspenso por despacho da Presidência. 

15.5. Opção de vencimentos por 
ocupantes de cargo em comissão 

Padrão de qualidade: Esclarecer com segurança os efeitos decorrentes da opção 
escolhida. 

Principais ações: 

 Acessar  a tabela Registro de Emprego do URH; 
 Lançar a informação da opção, conforme o caso: servidor efetivo com opção 

pelo cargo comissionado cheio; servidor efetivo com opção de receber o seu 
cargo efetivo acrescido da representação do cargo comissionado; servidor à 
disposição com opção pelo cargo comissionado cheio; 

  Lançar na tabela de Salário, no campo valor simulado, o total da remuneração 
do servidor no órgão de origem; 

 Informar na tabela indicadores os percentuais devidos para calcular o desconto 
da previdência; 

 Servidor à disposição com opção apenas da representação do cargo 
comissionado; 

 Lançar em folha de pagamento; 
 Oficiar o órgão de origem informando o tipo de opção para recebimento dos 

vencimentos. 
 

15.6. Ressarcimento de valores aos 
órgãos de origem 

Padrão de qualidade: Conferência rápida e precisa  dos dados financeiros. 

Principais ações: 

 Receber documentação do Sispe; 
 Verificar se houve falta ou abono; 
 Confirmar modalidade do convênio; 
 Encaminhar documentação a Unidade de Pessoas À Disposição para informar 

condições da cessão; 
 Remeter à DGF para atestar fatura e encaminhamento a SAD para autorização 

do ressarcimento. 



72 
 

16. Unidade de Aposentadoria 
Descrição das rotinas por atividade: 

16.1. Aposentadoria – Concessão [Art. 40 
da C.F.] 

Padrão de qualidade: Prestar as informações com eficiência através da 
qualificação técnica permanente. 

Principais ações: 

16.1.1. A pedido [Com tempo de contribuição 
integral ou proporcional] 

 Receber o requerimento no Sispe; 
 Verificar se consta a documentação necessária (cópias do RG e CPF 

autenticadas); 
 Preparar certidão de tempo de serviço, acostando-a ao pedido; 
 Preparar e anexar a certidão da composição da última remuneração; 
 Carimbar e rubricar as cópias dos documentos retirados da pasta funcional e 

anexados ao processo; 
 Encaminhar à Consultoria Jurídica (via Sispe); 
 Aguardar a publicação do despacho no DJE; 
 Confeccionar o ato aposentatório e encaminhar ao presidente para assinatura 

(via DGF); 
 Encaminhar cópia do ato assinado à Seju para publicação no DJE; 
 Proceder, após a publicação do ato, às anotações no URH, campo “situação” 

informando a modalidade de aposentadoria correspondente. 

16.1.2. Por invalidez 
 Receber o requerimento no Sispe; 
 Verificar/solicitar o laudo médico; 
 Encaminhar à Junta Médica Oficial do Poder Judiciário, para apreciação e 

emissão de laudo oficial (via Sispe); 
 Preparar certidão de tempo de serviço, acostando-a ao pedido; 
 Preparar e anexar a certidão da composição da última remuneração; 
 Carimbar e rubricar as cópias dos documentos retirados da pasta funcional e 

anexados ao processo; 
 Confeccionar o despacho de concessão de aposentadoria para assinatura do Des. 

Presidente (via DGF), conforme enunciado administrativo CJ/TJPE nº 15 de 
12/09/2008; 

 Seguir as demais etapas descritas no item anterior. 

16.1.3. Compulsória [aos 70 anos de idade] 
 Preparar certidão de tempo de serviço e certidão com a composição da última 

remuneração; 
 Anexar cópias autenticadas do RG e CPF; 
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 Encaminhar à Consultoria Jurídica através de CI com a cópia da Ficha Funcional, 
devidamente carimbada e rubricada (via Sispe); 

 Seguir as demais etapas descritas no item 15.1.1. 

16.2. Recebimento de processos de 
aposentadoria 

Padrão de qualidade: Processos de aposentadoria enviados para o TCE, 
devidamente instruídos no prazo de 72 horas a contar do seu recebimento. 

Principais ações: 

 Verificar, após a publicação do ato de aposentadoria, se os processos estão 
devidamente instruídos com a documentação exigida pelo TCE nos termos da 
Resolução nº 06/2009, de 29/07/2009; 

 Verificar a fundamentação da aposentadoria concedida. 

16.2.1. Aposentadoria a pedido [alterações no 
URH] 

 Alterar classe – INSS; 
 Alterar UO (Unidade Organizacional); 
 Alterar SF (Situação Funcional). 

16.2.2. Aposentadoria proporcional 
 Seguir as etapas do item 15.2.1; 
 Lançar, na tabela Indicadores, a base de proporcionalidade. 

16.2.3. Aposentadoria pela média das 
contribuições previdenciárias 

 Seguir as etapas do item 15.2.1; 
 Lançar, na tabela Indicadores, o valor dos proventos. 

16.2.4. Aposentadoria proporcional pela média 
das contribuições 

 Seguir as etapas do item 15.2.3; 
 Lançar, na tabela Indicadores, a base de proporcionalidade. 

Obs.1: Excluir Abono de permanência, lançando final de vigência ao evento 
correspondente no URH na tabela Movimento Fixo. 

Obs.2: O Auxílio-alimentação será excluído automaticamente ao modificar o campo 
tipo de situação no URH para “cód.2”. 

Obs.3: Excluir Função gratificada, informando final de vigência no URH (histórico 
funcional – registro de designação). 

Obs.4: Excluir Idenização de transporte, adicional por atividades especiais, 
lançando final de vigência no tabela de Indicadores. 

Obs.5: O Auxílio saúde será excluído automaticamente ao modificar o campo tipo 
de situação no URH para “cód.2”. 



74 
 

Obs.6: Excluir Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional, lançando final 
de vigência ao evento correspondente no URH na tabela Indicadores. 

 Lançar os acertos de contas decorrentes das exclusões acima descritas; 
 Proceder às anotações em aba Assentamentos no URH; 
 Digitalizar os processos antes do envio ao TCE; 
 Remeter os processos para o TCE (via Sispe); 
 Atender às exigências do TCE, remetendo os autos à Consultoria Jurídica quando 

se tratar de questionamentos acerca de concessão de vantagens ou 
fundamentação legal; 

 Adotar as providências sugeridas pela Consultoria Jurídica e aceitas pela 
Presidência; 

 Devolver os autos ao TCE (via Sispe); 
 Receber os processos julgados pelo TCE; 
 Confrontar os dados funcionais e financeiros com o acórdão do TCE; 
 Providenciar os ajustes necessários, caso ocorram divergências; 
 Proceder às anotações em Assentamentos no URH; 
 Remeter a FUNAPE cópias dos processos de aposentadorias homologadas pelo 

TCE, a partir de setembro/2006, referentes aos servidores que computaram 
para aposentadoria o tempo de serviço prestado ao RGPS (Regime Geral de 
Previdência Social); 

 Encaminhar os processos para o arquivo (via Sispe). 

16.3. Pagamento de proventos atrasados 
Padrão de qualidade: Elaborar planilha de cálculo livre de inconsistência, 
procedendo a imediata implantação dos valores devidos, após a autorização do 
ordenador de despesa. 

Principais ações: 

 Elaborar planilha de cálculos; 
 Remeter à Gerência de Dados Funcionais e Financeiros para conferência e 

assinatura; 
 Encaminhar à Assef para informar se há disponibilidade financeira e 

orçamentária para pagamento dos valores apurados (via Sispe); 
 Verificar se há autorização da SAD ou Presidência para implantação na folha de 

pagamento; 
 Observar a forma de pagamento sugerida pela Assef; 
 Lançar os valores no URH na tabela Movimento Variável; 
 Conferir os lançamentos; 
 Anotar no URH na aba Assentamentos da tabela de Registro de Emprego; 
 Enviar o documento para a Unidade de Arquivo (via Sispe). 

16.4. Pagamento de licença-prêmio 
Padrão de qualidade: Elaborar planilha de cálculo livre de inconsistência, 
procedendo a imediata implantação dos valores devidos, após a autorização do 
ordenador de despesa. 

Principais ações: 

 Receber no Sispe o requerimento do servidor; 
 Prestar as informações necessárias referentes às licenças não usufruídas nem 

computadas para aposentadoria; 
 Remeter à Consultoria Jurídica (via Sispe); 
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 Aguardar publicação do despacho no DJE; 
 Seguir as etapas do item 15.3. 

16.5. Isenção de Imposto de Renda e 
Funafin 

Padrão de qualidade: Enviar de imediato o requerimento à Junta Médica Oficial do 
Poder Judiciário, para emissão do Laudo Médico, visando a implantação da isenção 
em tempo hábil. 

Principais ações: 

 Receber no Sispe o requerimento do servidor; 
 Prestar as informações necessárias e encaminhar à Junta Médica Oficial do 

Poder Judiciário para emissão do Laudo Médico (via Sispe); 
 Confeccionar o despacho de Isenção de Imposto de Renda e Funafin para 

assinatura do Des. Presidente (via DGF), conforme Enunciados Administrativos 
nºs 12 e 13 de 12/09/2008. 

 Aguardar publicação do despacho no DJE; 
 Alterar o campo classe INSS na tabela de Registro de Emprego do URH, quando 

se tratar de isenção permanente, e caso a isenção seja por tempo determinado, 
lançar na tabela Movimento Fixo; 

 Providenciar a planilha dos valores descontados, indevidamente, do Funafin, 
encaminhado à Assef para informar a disponibilidade financeira (via Sispe); 

 Confeccionar a planilha referente a devolução do Imposto de Renda retido na 
fonte, dentro do exercício, para lançamento na tabela Movimento Variável; 

 Providenciar as anotações na tabela Assentamentos do URH e encaminhar a 
Unidade de Arquivo (via Sispe). 

16.6. Desligamento do servidor, em 
decorrência de falecimento e pagamento de 
Auxílio Funeral, acerto de contas e 13º 
salário 

Padrão de qualidade: Suspender, de imediato, o pagamento de proventos. 
Principais ações: 

 Receber requerimento (via Sispe); 
 Lançar na tabela Registro de Rescisão do URH os dados necessários; 
 Verificar a exclusão dos proventos na tabela Movimento Calculado, caso 

negativo, providenciar junto à Gerência de Execução de Pagamento a referida 
exclusão; 

 Verificar a documentação necessária acostada (Certidão de óbito original ou 
autenticada do servidor, cópias autenticadas do RG e CPF do requerente, 
comprovante de despesa com o funeral, informação do nº da conta corrente a 
ser credita a importância devida); 

 Instruir com as informações necessárias e remeter à Consultoria Jurídica (via 
Sispe); 
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 Proceder às anotações na aba Assentamentos da tabela de Registro de Emprego 
do URH e enviar a Unidade de Arquivo (via Sispe), com a nota de empenho, se 
devolvido pela Difin; 

 Informar a necessidade de apresentação de Alvará Judicial, se devolvido pela 
Consultoria Jurídica; 

 Entrar em contato com o requerente, fornecendo certidão do valor devido, 
visando o atendimento da referida exigência; 

 Juntar o Alvará Judicial apresentado e encaminhar à Difin (via Sispe); 
 Proceder às anotações na tabela Assentamentos do URH e enviar a Unidade de 

Arquivo (via Sispe), após retorno do processo; 
 Proceder notificação em decorrência de débito gerado pelo acerto de contas, se 

devolvido pela Consultoria Jurídica; 
 Proceder à notificação através de AR; 
 Juntar o AR aos autos após a devolução, acusando o recebimento; 
 Aguardar a conclusão do prazo de 60 dias a contar da juntada do AR; 
 Encaminhar à Consultoria Jurídica (via Sispe); 
 Efetivar os procedimentos sugeridos pela Consultoria Jurídica. 

16.7. Informações a órgãos internos e 
externos 

Padrão de qualidade: enviar as informações solicitadas com precisão dentro do 
prazo estabelecido. 

Principais ações: 

16.7.1. Para a Assessoria Técnica da 
Presidência, Funape, Procuradoria do Contencioso 
Estadual e demais entidades 

 Receber o documento no Sispe; 
 Observar e cumprir os prazos estabelecidos; 
 Solicitar a pasta do servidor a Unidade de Arquivo, caso as informações do URH 

sejam insuficientes; 
 Observar o motivo da demanda judicial ou administrativa; 
 Prestar as informações de acordo com o assunto reclamado; 
 Fazer juntada dos documentos pertinentes ao assunto; 
 Preparar ofício, colher a assinatura da DGF, encaminhando a informação à 

unidade solicitante (via Sispe). 

16.7.2. Preenchimento de formulário de 
concessão do benefício previdenciário de pensão por 
morte [Funape] 

 Receber requerimento no Sispe, contendo cópia da certidão de óbito e 
formulário oriundo da Funape; 

 Preencher o formulário com a remuneração paga ao servidor no mês anterior ao 
seu falecimento; 

 Preencher os campos referentes à base de cálculo previdenciária e valor da 
contribuição; 

 Fazer juntada dos seguintes documentos: 
 cópia do Acórdão TCE / Ato ou Portaria de Aposentadoria; 
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 03 (três) últimos contra-cheques; 
 cópia do formulário de opção pelas vantagens da Lei nº 11.195/94(para 

servidores do extrajudicial com opção); 
 cópia do ofício que determinou desconto de pensão alimentícia. 

 Enviar para a Unidade de Recepção (via Sispe). 

16.8. Pagamento de pensão alimentícia 
Padrão de qualidade: Cumprir imediatamente o contido na determinação judicial. 

Principais ações: 

 Receber o ofício no Sispe; 
 Verificar se constam as informações referentes ao RG, CPF e conta bancária da 

pensionista, em caso negativo providenciar os referidos dados; 
 Pesquisar se o beneficiário já existe na tabela Pessoa Física; 
 Criar Pessoa Física da pensionista na tabela Pessoa Física, caso não exista; 
 Acessar a tabela Pessoa Física para identificar o servidor alimentando; 
 Acessar a aba Dependentes, e informar o número da pessoa física do 

beneficiário no campo do código pessoa física do dependente; 
 Preencher os campos referente aos dados bancários na aba Dependentes; 
 Acessar a aba Vínculo e preencher o campo pensão alimentícia, informando a 

data do início da vigência da pensão; 
 Lançar na tabela Movimento Fixo, o desconto da pensão, observando a base de 

cálculo contida no ofício; 
 Informar através de ofício, caso tenha sido solicitado, a efetivação dos 

descontos da pensão; 
 Proceder às devidas anotações na tabela Assentamentos do URH; 
 Enviar o ofício a Unidade de Arquivo (via Sispe). 



78 
 

17. Unidade de Pessoas à 
Disposição 

Descrição das rotinas por atividade 

17.1. Registro de convênios 
Padrão de qualidade: Registro dos dados referentes ao servidor e ao convênio com 
precisão, garantindo a inserção de dados de forma correta nos sistemas 
informatizados de controle. 

Principais ações: 

17.1.1. Servidores de municípios e de outros 
órgãos da administração pública colocados à 
disposição do TJPE 

Cessão de servidores de municípios e de outros órgãos da administração pública 
(caso não haja convênio) 

 Receber documentação referente à cessão de servidores de outro órgão para o 
TJPE; 

 Verificar se já existe convênio com o órgão ou município; 
 Analisar documentação constatando despacho da Presidência determinando a 

formalização de convênio; 
 Verificar se o quantitativo de servidores à disposição permite a inclusão de novo 

convênio, conforme as exigências legais (limite de 20% do quadro de servidores 
do TJPE); 

 Encaminhar a documentação através do Sispe para a Consultoria Jurídica para 
formalização do convênio; 

 Aguardar retorno do processo com o convênio devidamente formalizado; 
 Receber processo referente ao convênio; 
 Elaborar ofício ao demandante do convênio solicitando cópia da documentação 

referente aos servidores (CPF, identidade, carteira profissional (contrato e 
PIS/PASEP), título de eleitor, certidão de nascimento de filhos (quando houver), 
certidão de casamento (quando houver), contracheque do último mês de 
pagamento, declaração do órgão de origem de que o servidor é ocupante de 
cargo efetivo, Portaria ou Ato de cessão ao TJPE); 

 Enviar o ofício para que o demandante do convênio providencie o cumprimento 
das exigências legais, caso não haja documentos anexos; 

 Receber a documentação e enviar para a Gerência de Seleção e Acolhimento 
realizar os procedimentos de inclusão no URH. 

 

Renovação de cessão de servidores de municípios e de outros órgãos da 
administração pública (caso haja interesse) 

 Verificar através de relatório o vencimento de convênios; 
 Elaborar ofício e formulário de renovação solicitando manifestação e 

justificativa dos gestores e diretores dos fóruns quanto ao interesse em renovar 
a cessão de servidor à disposição; 
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 Enviar o ofício e formulário através do Sispe ou Correios; 
 Receber formulários e declarações de efetividade do órgão de origem; 
 Verificar se houve ou não interesse em renovar a cessão; 
 Analisar documentação para renovação ou prorrogação no convênio, inclusive as 

declarações de que os servidores permanecem ativos no quadro cargos efetivos 
em seus órgãos de origem; 

 Verificar se o(s) nome(s) do(s) servidor(es) consta(m) no convênio; 
 Verificar se o quantitativo de servidores constantes do convênio está em 

conformidade com as exigências legais (limite de 20% do quadro de servidores 
do TJPE); 

 Encaminhar, via Sispe, para a Consultoria Jurídica para formalização do termo 
aditivo ao convênio; 

 Receber processo do termo aditivo do convênio; 
 Arquivar cópia do termo aditivo do convênio na pasta do município; 
 Elaborar ofício solicitando ao órgão de origem publicação de Portaria ou Ato de 

renovação cessão do servidor; 
 Enviar o ofício através de correios ao órgão de origem; 
 Registrar em relatório de verificação e aguardar resposta do oficio por 30 dias, a 

contar da data do Aviso de Recebimento (AR); 
 Receber através do Sispe a Portaria ou Ato de renovação de cessão; 
 Acostar ao processo as cópias das Portarias ou Atos de renovação de cessão; 
 Registrar no URH, na aba Situação, o número da Portaria e data de publicação; 
 Enviar para a Unidade de Arquivo os processos de convênio. 

Renovação de cessão de servidores de municípios e de outros órgãos da 
administração pública (caso não haja interesse) 

 Verificar através de relatório o vencimento de convênios; 
 Elaborar ofício e formulário de renovação solicitando manifestação e 

justificativa dos gestores e diretores dos fóruns quanto ao interesse em renovar 
a cessão de servidor à disposição; 

 Enviar o ofício e formulário através do Sispe ou Correios; 
 Receber formulários e declarações de efetividade do órgão de origem; 
 Verificar se houve ou não interesse em renovar a cessão; 
 Elaborar Ato de devolução do(s) servidor(es) ao órgão de origem; 
 Enviar documentação junto com o Ato elaborado à DGF para despacho com o 

Presidente do TJPE e publicação no DJE; 
 Receber da DGF a documentação após publicação do Ato de devolução; 
 Elaborar ofício comunicando ao órgão de origem a devolução do servidor; 
 Enviar ofício de devolução do servidor, através dos Correios, ao órgão de 

origem; 
 Enviar documentação para a Unidade de Arquivo. 

Devolução de servidores de municípios e de outros órgãos da administração 
pública ao órgão de origem 

 Receber documento através do Sispe; 
 Verificar se o servidor recebe ou não gratificação; 
 Encaminhar solicitação de desligamento para a unidade de Servidores Não – 

Efetivos, caso o servidor receba gratificação; 
 Aguardar o retorno da solicitação de desligamento da Unidade de Servidores Não 

– Efetivos. 
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17.1.2. Registro de dados de servidor efetivo do 
TJPE colocado à disposição de outros órgãos 

Cessão de servidor efetivo 

 Receber documento através do Sispe; 
 Analisar o pedido de cessão do órgão solicitante; 
 Verificar se existe documento de liberação da unidade de lotação do servidor; 
 Caso não tenha vindo o documento de liberação, solicitar ao gestor que se 

pronuncie; 
 Em caso de permuta com outros Tribunais de Justiça, verificar se já existe o Ato 

de cessão do servidor publicado pelo órgão em que ocorrerá a permuta; 
 Elaborar do Ato de Cessão; 
 Encaminhar para a DGF despachar com o Presidente do TJPE e para publicação; 
 Aguardar publicação do Ato de cessão; 
 Receber da DGF o documento gerador da cessão; 
 Proceder anotação no URH na aba Situação; 
 Proceder anotação no documento do número do Ato e data de publicação; 
 Enviar para a Unidade de Arquivo. 

Renovação de cessão de servidor efetivo 

 Receber documento através do Sispe; 
 Analisar o pedido de renovação de cessão; 
 Verificar se há despacho do Presidente do TJPE deferindo a renovação; 
 Caso haja deferimento, elaborar do Ato de renovação de cessão; 
 Elaborar do Ato de renovação de cessão; 
 Encaminhar para o Núcleo de Movimentação de Pessoal para publicação e 

atualização no URH; 
 Aguardar publicação do Ato de renovação de cessão; 
 Receber do Núcleo de Movimentação de Pessoal documento gerador da 

renovação de cessão; 
 Verificar se no documento consta o número do Ato e data de publicação; 
 Enviar para a Unidade de Arquivo. 

Devolução de servidor efetivo [retorno ao TJPE] 

 Receber documento através do Sispe; 
 Efetuar registro do retorno no URH; 
 Encaminhar servidor para o Núcleo de Movimentação de Pessoal; 
 Enviar documento de devolução do servidor à Unidade de Arquivo. 
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18. Unidade de Arquivo 
Descrição das rotinas por atividade: 

18.1. Recebimento dos documentos e 
pastas 

Padrão de qualidade: Conferência efetuada com precisão e agilidade. 

Principais ações: 

18.1.1. Documentos e pastas protocolados 
 Receber documentos e/ou pastas com guia do Sispe; 
 Conferir guia com documentos físicos; 
 Receber documentos da guia no Sispe. 
 Enviar documentos e/ou pastas para preparação para arquivamento. 

18.1.2. Documentos e pastas sem protocolo 
 Receber documentos; 
 Enviar documentos para preparação para arquivamento. 

18.2. Triagem e preparação para 
arquivamento 

Padrão de qualidade: Separação, definição do destino e ordenação dos documentos 
com precisão e segurança. 

Principais ações: 

18.2.1. Triagem e separação dos documentos e 
pastas 

 Efetuar separação dos documentos por tipo (documentos, pastas, processos, 
termos de posse, etc.); 

 Efetuar separação (com matrícula e sem matrícula). 

18.2.2. Preparação e ordenamento para arquivar 
Pastas 

 Separar as pastas com matrícula e sem matrícula. 
 Colocar em ordem alfabética as pastas que não possuem matricula e, em ordem 

numérica aquelas que possuem; 
 Enviar para arquivamento. 

Documentos para pastas funcionais 

 Separar os documentos com matrícula e sem matrícula; 
 Verificar nos URH (tabela de Registro de Emprego), pelo nome dos interessados, 

quais possuem matrícula; 
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 Destacar o nome ou matrícula do servidor/magistrado, conforme o caso, com 
lápis marca texto; 

 Colocar na ordem alfabética ou numérica, conforme o caso; 
 Retirar duplicatas, excessos e envelopes; 
 Retirar excessos de grampos, trilhos e clipes; 
 Perfurar e enviar para arquivamento. 

Ofícios diversos e atas de plantão judiciário 

 Colocar na ordem cronológica; 
 Perfurar e enviar para arquivamento. 

Documentos administrativos do gabinete e unidades da SGP 

 Colocar na ordem cronológica ou numérica, conforme o caso; 
 Perfurar e enviar para arquivamento. 

Contratos de estagiários 

 Separar por ano; 
 Colocar na ordem alfabética; 
 Cadastrar no Gerenciador de Documentos (GED); 
 Perfurar e enviar para arquivamento. 

Termos de compromisso e posse 

 Conferir ordem cronológica; 
 Conferir ordem alfabética dentro da cronológica; 
 Numerar as páginas (a partir de 001); 
 Elaborar e imprimir termos de abertura e encerramento para livro de termos de 

compromisso e posse; 
 Elaborar e imprimir Comunicação Interna (CI) para envio à Gerência de 

Suprimentos da Diriest para encadernação; 
 Colher assinatura da Secretária de Gestão de Pessoas nos termos de abertura e 

encerramento; 
 Enviar à Gesup; 
 Após retorno da Gesup, enviar para arquivamento. 

Processos 

 Separar os processos: magistrados; servidores; consultas e extrajudicial. 

Processos de magistrados e servidores 

 Identificar o processo, com etiqueta gomada, com o número da matrícula do 
servidor ou magistrado. 

 Colocar na ordem numérica de matrícula. 
 Retirar excesso de grampos, trilhos, clipes. 
 Registrar no GED (Número de matrícula no campo Local de Arquivamento). 
 Enviar para Arquivamento. 

Processos de consultas e extrajudicial 

 Separar por ano; 
 Colocar em ordem cronológica/numérica; 
 Registrar no GED (PAD e nº da caixa/ano no campo Local de Arquivamento); 
 Etiquetar com número da caixa (PAD-nº/ano); 
 Retirar excesso de grampos, trilhos, clipes; 
 Enviar para arquivamento. 
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18.3. Arquivamento dos documentos e 
pastas 

Padrão de qualidade: Arquivar documentos com exatidão e celeridade. 

Principais ações: 

18.3.1. Pastas 
 Receber da triagem em ordem alfabética ou numérica de matrícula, conforme o 

caso; 
 Repor no arquivo específico. 

18.3.2. Documentos 
Para pastas funcionais 

 Receber da triagem em ordem alfabética ou numérica de matrícula, conforme o 
caso; 

 Localizar a pasta do servidor/magistrado; 
 Enxertar documentos nas pastas deixando à mostra; 
 Conferir se documento corresponde realmente àquela pasta; 
 Arquivar na pasta em ordem cronológica (considerar data do documento). 

Ofícios diversos e atas de plantão judiciário 

 Receber da triagem em ordem cronológica; 
 Arquivar na pasta A/Z ou caixa arquivo específica em ordem cronológica 

(considerar data do documento). 

Obs.: Os ofícios que acompanham as atas de plantão são separados das mesmas e 
arquivados em ofícios diversos. 

Documentos administrativos (Gabinete e unidades da SGP) 

 Receber da triagem em ordem cronológica ou numérica de matrícula, conforme 
o caso; 

 Encadernar com trilho tipo macho/fêmea; 
 Arquivar em caixa arquivo; 
 Identificar a caixa arquivo com etiqueta padrão; 
 Colocar a caixa arquivo na estante e prateleira específicas em ordem 

cronológica. 

Contratos de estagiários 

 Receber da triagem separados por ano, em ordem alfabética e registrado no 
GED; 

 Encadernar com trilho tipo macho/fêmea; 
 Arquivar em caixa arquivo; 
 Identificar a caixa arquivo com etiqueta padrão; 
 Colocar a caixa arquivo na estante e prateleira específicas em ordem 

cronológica/alfabética. 

Termos de compromisso e posse 

 Receber da encadernação; 
 Arquivar em ordem cronológica/numérica de livro em armário específico. 
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18.4. Atendimento ao cliente 
Padrão de qualidade: Atender com presteza, cordialidade, celeridade e precisão. 

Principais ações: 

18.4.1. Clientes internos [Unidades da SGP] 
Solicitação de pastas e documentos 

 Receber das unidades da SGP solicitação por e-mail*; 
 Efetuar triagem dos e-mails: informação/pesquisas, envio de documentos e 

pastas; 
 Realizar busca nos arquivos para atender informação/pesquisa; 
 Responder informação/pesquisa por e-mail; 
 Localizar pastas e/ou documentos solicitados; 
 Enviar pastas e/ou documentos solicitados para movimentação; 

Solicitação de documentos digitalizados 

 Receber das unidades da SGP solicitação por e-mail* de imagem digitalizada de 
documentos; 

 Localizar documentos; 
 Realizar digitalização através de scanner; 
 Responder e-mail anexando imagem digitalizada do documento. 

*Obs.: Conforme determinado na Instrução de Serviço nº 002/2007, solicitações por 
telefone serão atendidas excepcionalmente. 

18.4.2. Clientes externos 
Público [Consulta de pastas e documentos] 

 Servidor, magistrado, advogado e/ou terceiro chega na Unidade de Arquivo para 
solicitar consulta em pasta ou documento; 

 Solicitar identificação caso seja magistrado ou servidor; 
 Solicitar identificação e autorização caso seja advogado ou terceiro; 
 Atender solicitação. 

Público [Solicitação de cópia de documento] 

 Servidor, magistrado, advogado e/ou terceiro chega na Unidade de Arquivo para 
solicitar cópia de documento*; 

 Solicitar identificação caso seja magistrado ou servidor; 
 Solicitar identificação e autorização caso seja advogado ou terceiro; 
 Localizar documento; 
 Pedir um documento pessoal do solicitante e anotar qual o documento funcional 

que está saindo, ou designar prestador para acompanhar; 
 Conferir documento funcional após retorno; 
 Devolver documento pessoal ao solicitante; 
 Recolocar no arquivo. 

*Obs.: Cópia do documento às expensas do solicitante conforme determinado na 
Instrução de Serviço nº 002/2007. 

Unidades do TJPE 

 Receber solicitação das Unidades do TJPE por telefone; 
 Solicitar formalização do pedido através da DGF*; 
 Proceder ao atendimento da solicitação após autorização; 
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 Localizar pastas e/ou documentos solicitados; 
 Enviar pastas e/ou documentos solicitados para movimentação. 

*Obs.: Conforme determinado na Instrução de Serviço nº 002/2007. Poderão ser 
atendidas por e-mail, desde que autorizado pela DGF. 

18.5. Movimentação de documentos e 
pastas 

Padrão de qualidade: Movimentar documentos, dentro dos prazos acordados e 
garantindo seu registro correto no sistema de protocolo eletrônico. 

Principais ações: 

18.5.1. Saída de documentos e pastas 
 Receber documentos e pastas solicitados para movimentação; 
 Efetuar registro no Sispe (conforme item 5.5 da Unidade de Recepção); 
 Registrar saída de processos também no GED (para quem e data); 
 Emitir guia por solicitante; 
 Enviar os documentos e pastas fisicamente no dia seguinte*; 
 Arquivar guias de saída de documentos e pastas. 

*Obs.: Conforme acordo com os gestores, solicitações para o mesmo dia serão 
atendidas excepcionalmente, desde que o demandante providencie o portador para 
envio. 

18.5.2. Entrada dos documentos e pastas 
 Procedimento idêntico ao descrito no item 17.1. 

18.6. Abertura de novas pastas 
Padrão de qualidade: Criação da pasta funcional com correção de dados e livre de 
cópias excedentes de documentos. 

Principais ações: 

 Receber documentos de novos servidores/magistrados da Unidade de Seleção e 
Integração; 

 Conferir com lista/guia de protocolo; 
 Organizar documentos pessoais; 
 Colocar os documentos funcionais em ordem cronológica; 
 Perfurar e colocar na pasta suspensa ou pendular; 
 Gerar etiqueta conforme padronização existente; 
 Inserir no arquivo específico; 
 Fixar etiqueta na pasta de acordo com sua posição no arquivo. 

18.7. Remanejamento de documentos 
para o arquivo geral 

Padrão de qualidade: Remanejar documentos de forma organizada, realizando com 
precisão seus registros de controle. 
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Principais ações: 

18.7.1. Processos 
 Identificar todos os processos; 
 Identificar processos de concursos já expirados e que não estejam sub judice; 
 Registrar no GED novo local de arquivamento (número da caixa no Arquivo 

Geral); 
 Trocar etiqueta do processo com novo número de caixa**; 
 Etiquetar caixa arquivo com numeração seqüencial para àquelas enviadas ao 

Arquivo Geral**; 
 Listar e registrar em arquivo de Excel**; 
 Gerar disquete ou CD**; 
 Elaborar CI para envio dos documentos**; 
 Agendar carro com o Nuad para envio físico dos documentos**; 
 Enviar as caixas com os documentos fisicamente**. 

18.7.2. Documentos específicos 
[Administrativos] 

 Identificar os documentos administrativos com mais de 04 (quatro) anos de 
arquivamento*; 

 Registrar no GED novo local de arquivamento (número da caixa no Arquivo 
Geral); 

 Etiquetar caixa arquivo com numeração seqüencial para àquelas enviadas ao 
Arquivo Geral; 

 Listar e registrar em arquivo do MSExcel. 

*Obs.1: Para documentos de comprovação financeira e/ou com exigência de 
permanência por prazo maior, devido a sua freqüência de consulta, serão acordados 
períodos mais elásticos com os gestores. 

**Obs.2: Procedimentos comuns aos processos e documentos específicos. 

18.8. Manutenção física do arquivo de 
pastas funcionais 

Padrão de qualidade: Documentos e pastas devidamente identificados e em boas 
condições de conservação e uso. 

Principais ações: 

 Identificar condições físicas desfavoráveis do acervo; 
 Revisar periodicamente a ordem alfabética ou numérica de matrícula das 

pastas; 
 Remanejar pastas entre as gavetas para distribuição equânime no arquivo 

alfabético; 
 Substituir as pastas danificadas; 
 Efetuar partição das pastas em mais de um volume caso estejam com excesso 

de documentos; 
 Colocar nos volumes das pastas indicação para “arquivar documentos novos” na 

pasta de número mais alto; 
 Produzir etiquetas para as pastas que não estejam identificadas. 
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18.9. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Administrativo. 
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19. Unidade de Cadastro 
Funcional e Unidade de 
Cadastro Financeiro 

Descrição das rotinas por atividade: 

19.1. Designações 
Padrão de qualidade: Ampliar a comunicação com as unidades envolvidas, 
procedendo às alterações cadastrais e financeiras mediante rigoroso 
acompanhamento das publicações pelo DJE e de acordo com o cronograma de 
pagamento. 

Principais ações: 

19.1.1. Para exercer função gratificada [FG] 
 Verificar se a função indicada encontra-se vaga e se o servidor indicado 

preenche os requisitos necessários, procedendo com a informação no 
requerimento; 

 Alimentar o URH com os dados referentes à designação, bloqueando o campo 
referente ao pagamento; 

 Encaminhar o requerimento ao Núcleo de Movimentação de Pessoal para 
providências quanto à confecção do ato; 

 Após a publicação no DJE, fazer anotação do ato no URH e liberar o pagamento, 
efetuando ajustes, caso necessário; 

 Pesquisar pela matricula, na aba DE, da tabela de Registro de Emprego; 
 Criar um novo registro (digitar F6, F4), caso ela já possua designação anterior; 
 Preencher os espaços em branco, caso seja a primeira designação, da seguinte 

maneira: 
 Preencher o campo Tipo de Designação (TpDE) conforme o Ato (acessar a 

página seguinte utilizando a seta azul), o campo Empresa com o número 1, o 
campo (Ccusto = Centro de Custo ou Unidade Organizacional) como o citado 
no Ato; 

 Na tabela de Registro de Empregos, pesquisar na aba CA o código do último 
cargo; 

 Voltar para a aba DE e preencher o campo Cargo; 
 Preencher o campo Data de Início de Vigência (DtIniVig) (com a data do DJE, 

caso o ato não cite retroatividade); 
 Preencher o campo Código do Tipo de Documento (CdTD) com o número 

correspondente (buscar na seta azul); 
 O campo Nr Doc com o número do documento, Dt Doc com a data do 

documento, o campo Temp com NÃO; 

Obs.1: O Sistema calcula, automaticamente, as designações referentes ao mês em 
curso, colocadas até o fechamento da folha. 

Obs.2: Caso o ato retroaja a data anterior a do mês em curso, esse período deverá 
ser pago no evento 74 (designação atrasada) a ser lançado no movimento variável. 
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19.1.2. Para substituição em Função Gratificada 
[FG] 

 Verificar se o ocupante da função encontra-se afastado (férias, participação em 
cursos, licenças etc), procedendo com a informação no requerimento; 

 Alimentar o URH com os dados referentes à designação, bloqueando o campo 
referente ao pagamento; 

 Encaminhar o requerimento ao Núcleo de Movimentação de Pessoal para 
providências quanto à confecção do ato; 

 Após a publicação no DJE, fazer anotação do ato no URH e liberar o pagamento, 
efetuando ajustes, caso necessário; 

 Seguir os passos da designação com as seguintes diferenças: 
 Preencher o campo DtIniVig com a data de início da designação e o campo 

Dt Fim Vig com a data do final citada no Ato; 
 Preencher o campo Código do Tipo de Documento (CdTD) com o número 

correspondente (buscar na seta azul), o campo Nr Doc com o número do 
documento e Dt Doc com a data do documento, o campo Temp com “não”; 

 Preencher o campo Emp Sub com o número 1 e o campo Matrícula do 
Substituído (Matricula SUB) com a matrícula do servidor que está sendo 
substituído, digitar Enter (aparecerá o nome do servidor substituído); 

Obs.1: Caso o servidor já exerça outra função, deve ser lançada a designação 
seguindo os passos anteriormente descritos e ser paga a diferença entre as Funções 
Gratificadas no Evento 74 (caso se refira a período anterior) e no Evento 274 
(complemento de designação no mês), caso a substituição ocorra no mês em curso, 
lançados no Movimento Variável. 

Obs.2: O sistema calcula e faz, automaticamente, o pagamento da designação 
desde que lançado antes do fechamento definitivo da folha de pagamento; se 
tratar-se de período(s) anterior(es) ao fechamento da folha, deve-se fazer os 
cálculos de forma manual e lançar no “Movimento Variável”, sob o evento 74; 

Obs.3: O pagamento somente será efetivado se a substituição se der por período 
igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

19.1.3. Para grupo de trabalho 
 Verificar se o formulário padrão foi devidamente preenchido e se o servidor não 

se encontra impedido legalmente (se recebe Função Gratificada); 
 Envio do formulário a Seju para providências quanto a publicação; 
 Após publicação no DJE, acessar o URH, Módulo Administração de Pessoal, 

Transações, Cálculos e Movimentações, Movimento Variável o evento 
correspondente, pagando, se for o caso, os períodos anteriores. 

Obs.1: Geralmente o Grupo de Trabalho é instituído por Portaria da Presidência, 
publicada pela Seju. 

Obs.2: Seguir todos os passos de implantação das designações. 

19.1.4. Para perceber adicional ou 
Representação de Gabinete [RG] 

 Verificar se há vaga disponível e se o servidor indicado não está impedido 
legalmente, procedendo, em seguida, a informação no requerimento; 

 Confeccionar planilha com valores atrasados, quando for o caso; 
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 Encaminhar à DGF para autorização da implantação da folha junto à SAD ou 
Presidência (ordenadores de despesa); 

 Lançar em folha de pagamento, após autorização, com o evento 
correspondente; 

 Encaminhar os documentos para a Unidade de Arquivo.  

Obs.: Não há publicação no DJE. 

19.2. Pagamento de horas extras 
[Instrução Normativa nº 09/2005] 

Padrão de qualidade: lançamento rápido, livre de inconsistências, obedecendo ao 
cronograma da folha de pagamento. 

Principais ações: 

 Observar se foi juntada documentação que comprove as horas solicitadas; 
 Verificar se o servidor não excedeu o quantitativo mensal; 
 Verificar se o documento está autorizado pela SAD ou Presidência (ordenadores 

de despesa); 
 Observar para calcular: 
 Remuneração Permanente Bruta/180 horas, para se achar o valor da hora 

normal; 
 Valor da hora normal x 50% x quantidade de horas autorizadas. 

 Lançar no URH, após autorização, com o evento correspondente; 
 Encaminhar documentação para a Unidade de Arquivo. 

Obs.: Não há publicação no DJE. 

19.3. Pagamento de hora-aula 
[Resolução nº 184/2006] 

Padrão de qualidade: lançamento rápido obedecendo ao cronograma da folha de 
pagamento. 

Principais ações: 

 Verificar se foi informada a disponibilidade financeira pela Assef, fazendo 
constar o valor solicitado; 

 Verificar se está autorizado o pagamento pela SAD ou Presidência (ordenadores 
de despesa); 

Obs.: Na falta de um dos itens acima, deve-se retornar o documento para a DDH. 
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20. Gerência de Execução de 
Pagamento 

Descrição das rotinas por atividade: 

20.1. Modelo de gerenciamento da 
execução de pagamento 

Padrão de qualidade: Planejar, coordenar, supervisionar e articular com as suas 
unidades as atividades exercidas, buscando eficiência e eficácia nos resultados. 

Principais ações: 
 Articular com as Diretorias Financeira e Informática as ações necessárias à 

efetivação da folha de pagamento de pessoal; 
 Interagir com os órgãos externos para atendê-los nas demandas em relação às 

obrigações legais; 
 Acompanhar as modificações na legislação que gerem impactos na folha de 

pagamento, adotando os procedimentos necessários à correta implantação dos 
mesmos; 

 Elaborar estudos e impactos financeiros de grande porte, bem como de 
planilhas de levantamentos para efeito de decisões judiciais de servidores e 
magistrados; 

 Atualizar e preparar tabelas referentes a vencimentos e vantagens, via sistema 
informatizado; 

 Criar mecanismos de suporte, através da criação de relatórios gerenciais e 
financeiros, que possam ser acessados diretamente pelas demais unidades da 
SGP; 

 Preparar os cálculos e fornecer certidões referentes às margens consignáveis, 
mediante requerimento; 

 Criar e emitir relatórios diversos. 
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21. Unidade de Controle de 
Pagamento 

Descrição das rotinas por atividade: 

21.1. Geração e transmissão de dados 
para órgãos externos 

Padrão de qualidade: Dados gerados e transmitidos livres de inconsistências, 
dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos governamentais. 

Principais ações: 

21.1.1. SEFIP [Sistema de Recolhimento do FGTS 
e Informações à Previdência Social]/GFIP [Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 
Social] 

 Iniciar após o fechamento da folha de pagamento  
 Verificar as atualizações na internet através do site 

http://www.caixa.gov.br/download/FGTS/GFIP/SEFIP; 
 Verificar os arquivos que tratam apenas de INSS; 
 Acessar o URH (Administração de Pessoal > Procedurais >  Geração de Arquivos 

Externos > gera movimento para SEFIP(tela GFPE 8700); 
 Verificar, no Windows Explorer, se na pasta C: orawin95/bin foi gerado o 

arquivo GFP8700_115_1.lis; 
  Renomear o arquivo gerado para Sefip.re; 
 Importar os dados da Folha de Pagamento do arquivo acima acessando o ícone 

da Caixa Econômica Federal (CEF); 
 Verificar se os dados gerados possuem inconsistências; 
 Corrigir, incluir e/ou excluir dados incorretos para eliminar as inconsistências 

detectadas; 
 Imprimir os relatórios acessando o ícone da Caixa Econômica Federal (Relação 

de Trabalhadores (RE), Comprovante de Declaração à Previdência, Analítico 
(GPS) e Compensação (se houver). 

 Enviar pela internet os arquivos (informações) para o programa Conectividade 
Social da Caixa Econômica Federal; 

 Imprimir comprovantes de envio. 
 Anexar os comprovantes aos respectivos relatórios; 
 Fazer CI, anexando toda a documentação para a DGF fazer o devido 

encaminhamento para a Difin; 
 Arquivar em pasta própria na Unidade de Controle de Pagamento, após a 

comprovação do recebimento pela Difin; 

Obs.1: O programa SEFIP só importa arquivos com esta denominação. 

Obs.2: Esta rotina é executada uma vez por mês, seguindo as instruções constantes 
do Manual SEFIP/GFIP, até o dia 07 (sete) do mês subseqüente. 

http://www.caixa.gov.br/download/FGTS/GFIP/SEFIP�
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Obs.3: O layout dos arquivos gerados no URH é adaptado anualmente de acordo com 
as instruções do fornecedor do sistema. 

21.1.2. RAIS [Relação Anual de Informações 
Sociais] 

 Acessar o URH através do Módulo de Administração de Pessoal > Procedurais > 
Geração de Arquivos Externos > Gera Movimento para Rais (Tela: GFPE 8300). 
Posteriormente, será gerado o arquivo GFP8300.lis, que será colocado na pasta 
C:\Orawin95\Bin; 

 Importar o arquivo para validação no aplicativo específico GDRAIS20XX; 
 Executar o aplicativo GDRais20XX; 
 Gerar relatório de erros e relatório de avisos; 
 Imprimir o relatório de erros para efetuar as correções necessárias; 
 Enviar a RAIS através do aplicativo RAISNET, disponibilizado pelo site: 

http://www.rais.gov.br, para o Ministério do Trabalho e Emprego; 
 Imprimir o comprovante de entrega; 
 Arquivar em pasta própria na Unidade de Controle de Pagamento. 

Obs.1: Esta rotina é executada uma vez por ano, seguindo as instruções constantes 
do Manual de Orientação da RAIS, fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
através do site: http://www.rais.gov.br. 

21.1.3. DIRF [Declaração de Imposto de Renda 
Retido na Fonte] 

 Acessar o URH através do Módulo de Administração de Pessoal > Procedurais > 
Geração de Arquivos Externos > Gera Movimento para DIRF – Tela: GFPE 8760) 
posteriormente será gerado o arquivo GFP8760.lis e salvar na pasta 
C:\Orawin95\Bin; 

 Importar o arquivo para validação no aplicativo específico da DIRF; 
 Executar o aplicativo da DIRF; 
 Gerar Relatório de Erros e Relatório de Avisos; 
 Imprimir o relatório de erros; 
 Efetuar as correções necessárias; 
 Enviar a DIRF. Através do aplicativo disponibilizado pelo site: 

http://www.receita.fazenda.gov.br, para a Secretaria da Receita Federal; 
 Para transmitir a DIRF, será necessário obter a Certificação Digital junto à Caixa 

Econômica Federal; 
 Comparecer a Caixa Econômica Federal e Secretaria da Receita Federal para 

obter informações acerca da documentação necessária para proceder a 
Certificação; 

 Providenciar a documentação exigida; 
 Encaminhar aos órgãos solicitantes; 
 Aguardar o deferimento e a liberação para a transmissão dos dados; 
 Receber o cartão magnético da certificação; 
 Transmitir os dados através do aplicativo específico da DIRF; 
 Imprimir o comprovante de entrega; 
 Arquivar em pasta própria na Unidade de Controle de Pagamento. 

Obs.1: O layout é adaptado anualmente de acordo com as instruções 
disponibilizadas pelo fornecedor do URH. 

http://www.rais.gov.br/�
http://www.rais.gov.br/�
http://www.receita.fazenda.gov.br/�
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Obs.2: Esta rotina é executada uma vez por ano, exceto quando são necessárias 
retificações da mesma, seguindo as instruções da Receita Federal, através do site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br 

21.1.4. TJPECONSIG (Sistema de consignações 
em folha de pagamento) 

 Acessar o URH; 
 Gerar os arquivos TJPECONSIG_MARGEM .txt e TJPECONSIG_RETORNO.txt, 

através do programa Gerador de Disquetes, disponibilizado na área de trabalho 
dos computadores da Unidade de Controle de Pagamento; 

 Verificar se os arquivos gerados foram salvos em ‘Smrechumanos’\folha_log$; 
 Acessar http://www.tjpeconsig.pe.gov.br; 
 Informar a senha para transmissão; 
 Seguir os seguintes passos: Operacional > Integração Folha > Upload Arquivos > 

Procura o nome do arquivo > Abrir > Tipo: Margens e Servidores > Confirmar; 
 Transmitir os arquivos TJPECONSIG_MARGEM.txt e TPECONSIG_RETORNO.txt; 
 Enviar e-mail para a empresa Zetrasoft: producao@zetrasoft.com.br, 

Informando a transmissão dos arquivos para o site do TJPEConsig; 
 Arquivar virtualmente na pasta específica (D:\ secao_qualidade > transfer > 

unidade controle pagamento > TJPEConsig - arquivos de margem e retorno). 

Obs.1: O layout da geração dos arquivos foi adaptado pela Diretoria de Informática 
deste Tribunal. 

Obs.2: O prazo para transmissão dos arquivos é geralmente até o dia 18 do mês 
respectivo. 

21.1.5. SASSEPE (Sistema de Assistência à Saúde 
dos Servidores do Estado de Pernambuco) 

 Acessar o URH; 
 Gerar os arquivos de retorno dos descontos e créditos em folha de pagamento 

referente aos eventos de créditos e descontos do SASSEPE através do programa 
Gerador de Disquetes, disponibilizado na área de trabalho dos computadores da 
Unidade de Controle de Pagamento; 

 Verificar se os arquivos gerados foram salvos em Smrechumanos’\folha_log$; 
 Enviar os arquivos de retorno (com cópia) dos descontos e créditos em folha de 

pagamento referente aos eventos do SASSEPE para os e-mails das pessoas 
responsáveis pelo recebimento dos arquivos no referido órgão 
(reginacavalcanti@irh.pe.gov.br, acdpereira@crc.com.br, 
wbezerra@crc.com.br); 

 Imprimir os e-mails; 
 Arquivar, em pasta própria na Unidade de Controle de Pagamento e também 

virtualmente na pasta específica. 

Obs.1: O layout da geração dos arquivos foi adaptado pela Dinfo deste Tribunal. 

Obs.2: O prazo para transmissão dos arquivos poderá ser até o dia 20 de cada mês. 

Obs. 3 Os arquivos que são gerados de retorno para o SASSEPE, não salvamos, 
apenas os que são encaminhados por eles, para fazermos a integração através do 
programa de gerador de disquetes para o URH. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/�
http://www.tjpeconsig.pe.gov.br/�
mailto:producao@zetrasoft.com.br�
mailto:reginacavalcanti@irh.pe.gov.br�
mailto:acdpereira@crc.com.br�
mailto:wbezerra@crc.com.br�
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21.2. Integração de arquivos externos de 
consignações 

Padrão de qualidade: Dados recepcionados livres de inconsistências, dentro dos 
prazos estabelecidos pelo cronograma de pagamento, zelando para que nenhum 
servidor/magistrado fique sem o referido crédito ou desconto na folha. 

Principais ações: 
 Receber das instituições conveniadas os arquivos com os descontos ou créditos 

consignados (via e-mail); 
 Integrar os arquivos através do programa Gerador de Disquetes, disponibilizado 

na área de trabalho dos computadores da Unidade de Controle de Pagamento; 
 Confirmar lançamento automático dos dados no sistema (descontos ou créditos 

em folha de pagamento dos servidores/magistrados, conforme a essência do 
arquivo); 

 Arquivar os dados em pasta própria (D:\ secao_qualidade > transfer > unidade 
controle pagamento > lançamentos_consignações externas) na Unidade de 
Controle de Pagamento. 

Obs.1: Os procedimentos são idênticos para as seguintes instituições: Instituto de 
Recursos Humanos (IRH)/Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de 
Pernambuco (SASSEPE); Associação dos Servidores do Poder Judiciário (ASPJ); 
Sindicato dos Servidores de Justiça do Estado de Pernambuco; MONGERAL (Seguros 
e Previdência); CAPEMI (Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios – Beneficente); 
CAMPE (Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco). 

Obs.2: O layout da geração dos arquivos foi adaptado pela Diretoria de Informática 
deste Tribunal. 

21.3. Geração de Informe de 
Rendimentos 

Padrão de qualidade: Resumo anual dos rendimentos de todos os servidores e 
magistrados, para fins de declaração de Imposto de Renda, emitido corretamente e 
em tempo hábil. 

Principais ações: 
 Acessar o URH; 
 Preparar as informações financeiras referentes a cada um dos servidores e 

magistrados, ativos e inativos; 
 Gerar os informes de rendimentos (Módulo de Administração de Pessoal > 

Relatórios > Legais > Informe de Rendimentos Tela: GFP5495); 
 Imprimir os informes de rendimentos  das pensionistas e  encaminhar para a 

Unidade de Recepção; 
 Imprimir os informes de rendimentos dos magistrados e servidores aposentados 

e encaminhar para o NUAD; 
 Solicitar a Diretoria de Informática que disponibilize na intranet os informes de 

rendimentos dos servidores e magistrados ativos; 

Obs.1: O prazo de entrega é divulgado em cada ano base pela Receita Federal. 

Obs.2: O layout é adaptado anualmente, de acordo com as instruções da Receita 
Federal e disponibilizadas pelo fornecedor do sistema. 
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21.4. Elaboração do cronograma da folha 
de pagamento 

Padrão de qualidade: Cumprimento rigoroso do prazo estabelecido no cronograma 
para a Diretoria Financeira dar continuidade aos procedimentos contábeis da folha, 
até o devido encaminhamento do crédito para os bancos. 

Principais ações: 

 Preparar o cronograma mensal da folha de pagamento, de acordo com as datas 
estabelecidas para o crédito dos salários do ano subseqüente; 

 Fixar datas para o cálculo das prévias e respectivas conferências (datas do 
cálculo final e geração dos arquivos de crédito); 

 Repassar os cronogramas para as unidades que participam da implantação dos 
dados que geram impactos na folha de pagamento. 

Obs.: Na elaboração do cronograma da folha de pagamento devem ser levados em 
conta os finais de semana e feriados, a fim de que a folha fique pronta com 
antecedência, aproximadamente uma semana antes, da data estabelecida para o 
crédito do salário em conta. 

21.5. Criação de procedimentos, 
fórmulas, eventos e bases 

Padrão de qualidade: Procedimentos eficazes que não comprometam o 
desempenho nos cálculos das folhas de pagamento. 

Principais ações: 
 Receber por e-mail as demandas para criação e alteração nos procedimentos e 

fórmulas no URH; 
 Criar os procedimentos e fórmulas através do Módulo de Procedimentos > 

Transações > Manutenção de Procedimentos > Descrição de Procedimentos - 
tela: GPR0020; 

 Montar os procedimentos pelo URH, através do Módulo de Procedimentos > 
Procedurais > Montagem de Procedimentos; 

 Colocar os códigos dos procedimentos nas versões e ordens de cálculos, 
dependendo do tipo da folha de pagamento. (Módulo de Procedimentos > 
Transações > Manutenção de Cálculo > Versão e Ordem de Cálculo - tela: 
GPR0070); 

 Criar eventos e bases pelo URH (Módulo de Administração de Pessoal > 
Transações > Tabelas Genéricas > Tabelas Operacionais > Definição de Eventos - 
tela: GFP0160); 

 Manter os eventos e bases, fazendo algumas alterações nos casos em que é 
necessário, na própria tela da definição de eventos, por força de mudança na 
Legislação ou ainda em razão de mandados judiciais; 

 Colocar os eventos e bases nas versões e ordens de cálculos, dependendo dos 
tipos das folhas de pagamento; 

 Colocar os eventos e bases nas incidências nas telas de Incidência por eventos 
base e Eventos base por incidências, que ficam no Módulo de Administração de 
Pessoal > Transações > Tabelas Genéricas > Tabelas Operacionais. 



97 
 

Obs.: A criação de eventos de débitos, créditos e bases, podem ocorrer por 
iniciativa própria da Unidade de Controle de Pagamento ou por solicitação de 
terceiros. 

21.6. Atualização das Tabelas da folha 
de pagamento 

Padrão de qualidade: Fazer as alterações pertinentes para obter a exatidão 
necessária nos cálculos das remunerações dos servidores e magistrados ativos e 
inativos deste Poder, bem como dos cedidos, com a correta aplicação das Leis. 

Principais ações: 
 Preparar tabelas referentes a vencimentos e vantagens, descontos e obrigações 

legais das categorias funcionais, de acordo com a Legislação vigente; 
 Gerar as tabelas no MSAccess: remunerações, nível salarial e registro de salário) 
 Exportar para o banco de dados do URH; 
 Enviar por e-mail as tabelas atualizadas para as unidades da SGP; 
 Encaminhar as tabelas de vencimentos para a FUNAPE (Fundação de 

Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco) através de 
ofício assinado pela DGF, para atualização do benefício de pensão por morte. 

21.6.1. Execução dos cálculos da folha 
 Solicitar os cálculos da folha de pagamento pelo URH > Módulo de Administração 

de Pessoal > Transações > Cálculos e Movimentações > Solicitação de Cálculo – 
tela GPR0580); 

 Comandar o URH para execução dos cálculos, digitando o número do cálculo 
(LOG) gerado na solicitação. (Módulo de Administração de Pessoal > Transações 
> Cálculos e Movimentações > Execução de Cálculo – tela GPR0590); 

 Analisar os cálculos da folha de pagamento, através de um número de LOG, que 
é gerado em ‘Smrechumanos’\ folha_log$. 

21.6.2. Emissão de relatórios 
 Acessar o programa extrator de relatórios do fechamento da folha de 

pagamentos, disponível  no computador local na Unidade de Controle de 
Pagamento na pasta D:\fechamento; 

 Emitir relatórios para conferências prévias da folha de pagamento e encaminhar 
as unidades competentes; 

 Elaborar relatórios diversos de acordo com a demanda de terceiros. 

Obs.1: Os dados que compõem o relatório  são extraídos do URH. 

Obs.2: Os relatórios padronizados são relativos aos resumos da folha de pagamento 
de magistrados e servidores nos parâmetros definidos pela Diretoria Financeira. Os 
demais são impressos de acordo com as solicitações dos clientes. 

21.6.3. Conferência dos dados 
 Distribuir cópias dos relatórios extraídos para as unidades que têm participação 

na implantação dos dados; 
 Conferir os dados*; 
 Verificar as inconsistências para os devidos acertos; 
 Realizar os acertos necessários. 
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*Obs.: As conferências são feitas mediante comparações de dados extraídos do 
URH, durante os cálculos prévios até o fechamento definitivo da folha de 
pagamento. 

21.6.4. Geração dos Dados Bancários e Valores 
da Folha de Pagamento 

 Gerar os dados bancários e valores da folha de pagamento  para os bancos 
através do programa Gerador de Disquetes, disponibilizado na área de trabalho 
dos computadores da Unidade de Controle de Pagamento; 

 Atualizar os relatórios e imprimir; 
 Fazer a conferência juntamente com os dados gerados no programa; 
 Elaborar CI para envio à Diretoria Financeira, informando os valores da folha, 

anexando cópias dos relatórios padronizados relativos aos resumos da folha de 
pagamento; 

 Arquivar em pasta própria (DirRH em sarqtjpe > fechamento_folha > análise de 
fechamento) na Unidade de Controle de Pagamento  após a comprovação do 
recebimento pela Diretoria Financeira. 

Obs.1: Após o fechamento da folha, lembrar para colocar no URH (Administração de 
Pessoal > Tabelas Genéricas > Tabelas Funcionais > Valores Diversos: O Cód. 500 – 
Fechamento de Folha), no campo final de vigência a data da competência do 
fechamento do mês, para que não seja calculada novamente a folha, após já ter 
sido fechada. 

Obs.2: Passar e-mail para a Seção de Banco de Dados para que eles façam o backup 
definitivo da folha da referida competência. 

21.7. Suporte aos usuários do URH 
Padrão de qualidade: Dúvidas referentes à utilização do sistema dirimidas de 
forma eficaz. 

Principais ações: 
 Dar suporte aos usuários que utilizam o sistema, através da Unidade de Controle 

de Pagamento juntamente com a Diretoria de Informática e a empresa 
responsável pelo URH, no que se refere à parte sistêmica. Em relação às 
alterações dos procedimentos em geral, o suporte é feito diretamente pela 
Unidade de Controle de Pagamento. 

21.8. Criação dos perfis de acesso ao 
URH 

Padrão de qualidade: Criação correta dos perfis e usuários, e manutenção dos 
mesmos. 

Principais ações: 
 Receber demanda de criação ou alteração de perfil para usuário do URH; 
 Analisar o perfil de acesso ao sistema que o usuário terá;  
 Criar ou alterar os perfis; 
 Inserir (ou excluir) usuário, quando for o caso; 
 Informar ao usuário login e senha de identificação para acesso inicial. 
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Obs.: As alterações, inclusões e exclusões dos usuários e dos próprios perfis são 
realizadas através do Módulo de Componentes > Transações > Administração de 
Usuários > Perfil de Acesso - tela: ARH0020 

21.9. Recebimento e envio de 
documentos [Sispe] 

Conforme procedimento descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção. 

21.10. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Administrativo. 
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22. Unidade de Relatórios 
Legais 

Descrição das rotinas por atividade: 

22.1. Promoção de magistrado 
Padrão de qualidade: efetuar a recuperação de informações por meio da 

combinação e cruzamento de dados, permitindo também a formatação de relatórios e 
gráficos de acordo com a necessidade de utilização. 

Principais ações: 

 Verificar o ato de promoção no DJE; 
 Lançar novo salário na tabela Registro Salários. 

22.2. Descontos consignados 
Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, até o fechamento da 
folha de pagamento. 

Principais ações: 

22.2.1. Implantação - Amepe, Andes, Anamages, 
Esmape, IMP, Juriscoop 

 Receber os ofícios no Sispe; 
 Verificar se em todos consta autorização do magistrado para o desconto; 
 Lançar o valor na tabela Movimento Fixo, de acordo com o evento 

correspondente à entidade; 
 Arquivar os documentos junto com os demais lançamentos do mesmo mês, após 

o fechamento da folha, pelo prazo de um ano; 
 Encaminhar a Unidade de Arquivo decorrido o prazo 

22.2.2. Cancelamento 
 Receber os ofícios no Sistema de Protocolo (Sispe); 
 Fechar a vigência na tabela Movimento Fixo, conforme requerimento do 

magistrado; 
 Arquivar os documentos junto com os demais lançamentos do mesmo mês, após 

o fechamento da folha, pelo prazo de um ano; 
 Encaminhar a Unidade de Arquivo decorrido o prazo. 

22.3. Aposentadoria de magistrado 
Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, após a publicação do 
ato de aposentadoria. 

Principais ações: 

 Aguardar publicação do ato de aposentadoria do DJE; 
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 Alterar no URH o campo INSS, na Tabela Registro de Situação; 
 Verificar se o magistrado possui abono de permanência, caso afirmativo, fechar 

o fim de vigência; 
 Fazer os acertos necessários na próxima folha do abono de permanência e do 

Funafin; 
 Aguardar a publicação do Acórdão do TCE (Tribunal de Contas do Estado). 

Obs: A tramitação do processo é pela Seju e Consultoria Jurídica. 

22.4. Falecimento 
Padrão de qualidade: Suspender, de imediato, o pagamento de proventos. 

Principais ações: 

 Receber documento no Sispe; 
 Acessar o URH e na tabela Registro de Rescisão lançar: a data de desativação na 

tabela Registro de Emprego; 
 Preencher os campos de Registro de Situação e Registro de Afastamento do 

URH; 
 Abrir a tabela Cálculos e Movimentações, para rodar a matricula; 
 Rodar a folha com o “cód. 9999”; 
 Digitar o número 9999 no campo cdtc da tabela Solicitação de cálculo; 
 Clicar em pesquisar; 
 Digitar as datas do último dia do mês e o dia do pagamento (25) correspondente 

ao mês em que se deseja retirar o servidor/magistrado da folha; 
 Digitar F6 e F3 para copiar a última folha que foi rodada e em seguida F3  sim e 

enter até ser gerado um número do processo; 
 Fechar a tabela Cálculos e Movimentações; 
 Abrir o programa execução de pagamento 
 Digitar o número do processo que foi gerado e clicar em OK 
 Preencher o formulário do IRH com os dados cadastrais e financeiros do 

magistrado falecido caso haja pensionista; 
 Anexar cópia dos últimos três contracheques e cópia do ato de aposentadoria; 
 Receber do Sispe requerimento do interessado para pagamento do auxílio 

funeral; 
 Elaborar planilha com os cálculos do auxílio funeral e encaminhar à Consultoria 

Jurídica; 
 Após o pagamento do auxilio funeral pela Difin, encaminhar o processo à 

Unidade de Arquivo. 

22.5. Implantação da Campe(Caixa de 
Assistência Médica de Pernambuco para os 
Magistrados) na folha de pagamento. 

Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, até o fechamento da 
folha de pagamento. 

Principais ações: 

 Aguardar a Campe enviar através de e-mail dos dados financeiros; 
 Desanexar os arquivos em um disquete; 
 Importar para o URH, através do programa gerador de disquete; 
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 Emitir um relatório de conferência com os dados enviados pela Campe com os 
dados fornecidos pelo URH; 

 Arquivar temporariamente, junto com os documentos lançados no respectivo 
mês na própria Unidade de Relatórios, para no fim do ano, encaminhar todos os 
documentos lançados no exercício, para a Unidade de Arquivo. 

22.6. Implantação, exoneração e 
alteração de pensão alimentícia 

Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, até o fechamento da 
folha de pagamento. 

Principais ações: 

 Receber ofício do juiz determinando a implantação da pensão; 
 Cadastrar no URH o pensionista; 
 Acessar o Módulo Administração de Pessoal, Transações, Cadastro de Terceiros 

da tabela Pessoa Física; 
 Preencher os dados do pensionista; 
 Salvar (vai ser gerado um número de pessoa física); 
 Entrar novamente na tabela Pessoa Física, no nome do magistrado; 
 Ir para a tabela dependente; 
 Preencher o número de pessoa física que foi gerado; 
 Ir para a próxima página, acessar a aba dependentes e preencher o grau de 

dependência; 
 Salvar e sair; 
 Acessar o URH, Módulo Administração de Pessoal > Transações >Cálulos e 

Movimentação > Movimento Fixo e cadastrar o valor da pensão de acordo com a 
sentença; 

 Lançar também no Movimento Fixo o valor da pensão sobre o 13º salário, 
conforme descrição anterior. 

22.7. Conferência dos informes de 
rendimentos 

Padrão de qualidade: conferir os informes com precisão para serem 
disponibilizados com as informações exatas. 

Principais ações: 

 Extrair do URH a ficha financeira, pelo período de um ano do magistrado; 
 Conferir com o informe de rendimento fornecido pelo URH os valores dos 

rendimentos tributáveis, contribuição previdenciária oficial, imposto retido na 
fonte, parcela isenta proventos aposentadorias; 

 Fazer os ajustes necessários. 

22.8. Isenção do Imposto de Renda 
Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, até o fechamento da 
folha de pagamento. 

Principais ações: 

 Seguir as etapas do item 15.5; 



103 
 

22.9. Alteração de dados bancários 
Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, até o fechamento da 
folha de pagamento. 

Principais ações: 

 Receber ofício do Sispe; 
 Verificar se está anexada ao ofício declaração do banco com a informação  de 

não haver pendências financeiras; 
 Caso o ofício não contenha a declaração do banco, entrar em contato com o 

magistrado, para que o mesmo providencie tal declaração. 
 Alterar no URH os dados bancários. 

22.10. Lançamento de Pecúlio da AMEPE 
Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, até o fechamento da 
folha de pagamento. 

Principais ações: 

 Receber no Sispe o ofício da Amepe; 
 Confirmar falecimento do magistrado, no sistema URH em Registro de Situação; 
 Lançar no URH, na tabela valores diversos o “evento 331”; 
 Preencher o campo data de início com o 1º dia do mês em que será feito o 

respectivo desconto; 
 Salvar após o preenchimento; 
 Arquivar na Unidade de Relatórios Legais por um ano, em seguida encaminhar 

todos os documentos lançados no exercício para a Unidade de Arquivo  

22.11. Licenças de magistrados 
Padrão de qualidade: Fornecer relatório com precisão e consistência para a Seju. 

Principais ações: 

 Emitir relatório mensal das licenças dos magistrados através do MSAccess; 
 Encaminhar, através de e-mail, para a Seju. 

22.12. Quinquênios 
Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, até o fechamento da 
folha de pagamento. 

Principais ações: 

 Receber da Seju ofício informando o quantitativo de quinquênios do magistrado; 
 Elaborar planilha com valores atrasados; 
 Encaminhar à Assef para disponibilidade orçamentária, via Sispe; 
 Implantar na tabela Movimento Variável o valor correspondente ao quinquênio, 

“evento 258”; 
 Salvar 
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22.13. Implantação de dependente para 
fins de IR 

Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, até o fechamento da 
folha de pagamento. 

Principais ações: 

22.14. Conferência da folha de 
magistrado 

Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, até o fechamento da 
folha de pagamento. 

 Receber do Sispe requerimento do magistrado; 
 Verificar se possui termo de compromisso em anexo; 
 Implantar no URH os dados cadastrais do dependente; 
 Acessar a tabela Pessoa Física, inserir o dependente para Imposto de Renda; 
 Salvar e sair do URH. 
 Arquivar na Unidade de Relatórios Legais por um ano, em seguida enviar todos 

os documentos lançados no exercício para a Unidade de Arquivo. 

Principais ações: 

 Extrair relatório com os “eventos de 1 a 9999” pelo MSAccess; 
 Comparar com o relatório da folha do mês anterior; 
 Fazer os ajustes necessários. 
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23. Diretoria de 
Desenvolvimento Humano 
[DDH] 

Compete à Diretoria de Desenvolvimento Humano propor, planejar, coordenar e 
acompanhar as ações que promovam o desenvolvimento pessoal e institucional. 

24. Gerência de Seleção e 
Acolhimento 

Descrição das rotinas por atividade: 

24.1. Ações Inter e Extrainstitucionais 
Padrão de qualidade: Selecionar e manter o controle efetivo de provimento do 
quadro de pessoal, com o foco permanente nas competências individuais e 
organizacionais, buscando a compatibilidade entre as necessidades do trabalho e os 
perfis identificados, acolhendo os novos servidores e integrando-os à instituição de 
uma forma ampla e efetiva. 

Principais ações: 

 Planejar e coordenar as ações, acompanhando o desenvolvimento das unidades 
e propondo novos direcionamentos, quando necessário; 

 Ter permanente conhecimento e controle do quadro efetivo, comissionados e à 
disposição, subsidiando a SGP nos atos de rotina e de interesse da 
administração; 

 Manter a equipe permanentemente informada e motivada; 
 Estimular novos procedimentos com vistas a possíveis mudanças; 
 Ter permanente controle dos atos de nomeação e do acolhimento dos 

candidatos aprovados, dos cargos comissionados nomeados e servidores à 
disposição; 

 Manter atualizadas as informações sobre os desligamentos e ou exonerações, 
subsidiando a gestão sobre as causas responsáveis pelos afastamentos, a fim de 
melhorar a política de pessoal empreendida pela SGP; 

 Realizar reuniões sistemáticas com a equipe de trabalho, com predefinição de 
data, horário, local e pauta; 

 Despachar documentação interna e externa; 
 Participar da elaboração do Planejamento Estratégico da DDH; 
 Elaborar plano de ação anual da Gerência; 
 Figurar como gestora de contratos; 
 Atender às demandas da DDH; 
 Estimular, sugerir, elaborar e monitorar os projetos das Unidades Seleção e 

Integração e de Provimento de Cargos; 
 Coordenar os processos de seleção e participar da elaboração de editais de 

concurso público. 
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25. Unidade de Provimento de 
Cargos [UPC] 

Descrição das rotinas por atividade: 

25.1. Controle de vacância 
Padrão de qualidade: Arquivo de vacância atualizado no dia que se tornar pública a 
informação. 

Principais ações: 

25.1.1. Cargos efetivos 
 Acompanhar diariamente as publicações no DJE, dos Atos de nomeação, 

exoneração e aposentadoria; 
 Inserir os dados obtidos no DJE, em arquivo de controle de cargos 

vagos/providos (na pasta compartilhada GSA\Vacância\Efetivos); 
 Atualizar o arquivo de vacância quando ocorrer falecimento de servidor, diante 

da informação fornecida pela Gerência de Dados Funcionais e Financeiros da 
DGF; 

 Informar a quantidade de cargos vagos/providos quando solicitados pelas 
unidades interessadas; 

 Comparar os dados inseridos no arquivo de controle de cargos vagos/providos, 
com o gerenciador da folha de pagamento (disponibilizado pela Gerência de 
Execução de Pagamento para consulta). 

25.1.2. Cargos comissionados 
 Acompanhar diariamente as publicações no DJE, dos Atos de nomeação e 

exoneração; 
 Inserir os dados obtidos no DJE, em arquivo de controle de cargos vagos 

/providos (na pasta compartilhada GSA\Vacância/Comissionados); 
 Informar a quantidade de cargos vagos/providos quando solicitados pelas 

unidades interessadas; 
 Comparar os dados inseridos no arquivo de controle de cargos vagos/providos 

com o gerenciador da folha de pagamento (disponibilizado pela Gerência de 
Execução de Pagamento para consulta). 

25.2. Concurso público 
Padrão de qualidade: Processo seletivo realizado dentro da legalidade, com 
precisão e clareza seguindo as normas definidas no edital. 

Principais ações: 

 Prestar informações à SGP referentes ao quantitativo de cargos vagos efetivos, 
para abertura de concurso público; 

 Fornecer os subsídios necessários à elaboração de editais para concursos 
públicos, aos setores competentes (leis, quantitativo de cargos); 

 Formar processo do concurso público, a partir da publicação do edital; 
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 Acompanhar as publicações no DJE referentes aos editais de concursos e todas 
as informações posteriores; 

 Solicitar arquivo dos classificados no concurso, à Instituição responsável pelo 
certame; 

 Elaborar arquivo com nome dos candidatos, atos e data de nomeação, por 
cargo, até a vigência do concurso (na pasta compartilhada GSA\Resultado 
Nomeação); 

 Informar aos candidatos, quando solicitado, o andamento do concurso e 
provimento de cargos vagos, até o término da sua validade; 

 Fornecer certidão de aprovação em concurso público aos candidatos que 
participaram do certame (modelo padronizado pela SGP); 

 Arquivar todas as publicações e atos de nomeação de cargos efetivos na pasta 
do concurso. 

25.3. Nomeação e acolhimento 
Padrão de qualidade: Procedimentos efetuados dentro do prazo legal.  

Principais ações: 

25.3.1. Nomeação e acolhimento dos cargos 
efetivos 

 Elaborar Ato de nomeação dos cargos vagos, quando autorizado pelo 
Desembargador Presidente, observando a ordem de classificação dos candidatos 
(modelo disponível na pasta compartilhada Dados/SESEP\Novo Concurso\Atos);  

 Enviar cópia do Ato ao Desembargador Presidente para ser assinado;  
 Enviar cópia dos Atos assinados para publicação no DJE;  
 Acompanhar a publicação dos Atos de nomeação no DJE diariamente, mantendo 

atualizado o arquivo com quadro de cargos vagos/providos (na pasta 
compartilhada GSA\Vacância\Efetivos);  

 Tirar cópia do DJE do Ato de nomeação para arquivar na pasta do Concurso;  
 Liberar os nomeados no Sistema Concursados para cadastramento (no site TJPE, 

no link Gestão de Pessoas), informando número e data do Ato, número e data do 
DJE e data da perícia médica;  

 Pesquisar arquivo de endereço dos candidatos (fornecido pela instituição 
responsável pelo certame), para envio de telegramas/email;  

 Enviar telegrama/e-mail aos nomeados, na data da publicação do Ato de 
nomeação, informando sobre local, data e documentação necessária para 
perícia médica e posse;  

 Manter controle efetivo quanto às datas de publicação dos Atos de nomeação, 
providenciando os despachos de decurso de prazo para os candidatos que não 
tomarem posse no tempo legal, os quais deverão ser assinados pelo 
Desembargador Presidente e publicados (modelo disponível na pasta 
compartilhada Dados\SESEP\Novo Concurso); 

 Receber os pedidos de prorrogação e desistência de posse, informando a 
situação do concursado ao Desembargador Presidente para apreciação;  

 Enviar o despacho do Desembargador Presidente para publicação no DJE;  
 Estruturar local para acolher os candidatos recém-nomeados, com 

documentação e formulários resultantes do cadastramento (dados pessoais, 
bens, cargo público, parentesco, estágio probatório, inclusão no Pasep, 
inquérito administrativo, termo de responsabilidade – para dependentes, exame 
de sanidade física e mental – realizado pelo Centro de Saúde/SGP);  
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 Recepcionar os candidatos com documentação (RG, CPF, título eleitoral, com 
último comprovante de votação, PIS/PASEP, certidão de nascimento ou 
casamento, carteira profissional, comprovante de escolaridade, reservista, 
registro no conselho de classe, antecedentes criminais e fotos); 

25.3.2. Nomeação, acolhimento e exoneração 
dos cargos comissionados 

Nomeação e acolhimento 

 Receber no Sispe o documento gerador do Ato (ofício ou CI); 
 Analisar o conteúdo do documento;  
 Verificar no URH se o nomeado já é ocupante de cargo no TJPE ou não;  
 Acessar a tabela de Registro de Emprego;  
 Conferir nome(aba RI), cargo (aba CA), unidade organizacional (aba UO), 

situação (aba SI), férias (aba FE), designações (aba DE), etc.;  
 Pesquisar a matrícula do servidor no arquivo intitulado “Todos os Atos”, a fim 

de evitar publicação em duplicidade;  
 Elaborar o Ato conforme padrão adotado pelo TJPE;  
 Encaminhar os Atos, junto com o respectivo documento, para assinatura da 

presidência do TJPE;  
 Encaminhar os Atos para a Secretaria de Gestão de Pessoas para numerar;  
 Enviar os Atos para publicação no DJE;  
 Aguardar a publicação no DJE;  
 Tirar cópia do Ato de nomeação, para arquivar juntamente com a 

documentação apresentada para posse;  
 Informar aos recém-nomeados qual a documentação necessária para posse, 

quando solicitado;  
 Acolher os recém-nomeados e conferir documentação e requisitos exigidos para 

o cargo (disponível na pasta compartilhada GSA\Criação de Cargos\Atribuições 
Comissionados);  

 Fornecer formulários para preenchimento (disponíveis em Pasta 
Compartilhada\GSA); 
 Ficha de dados pessoais; 
 Declaração de cargo público; 
 Declaração de bens; 
 Declaração de parentesco com magistrado; 
 Termo de responsabilidade para dependentes; 
 Inclusão no Pasep (quando ainda não é inscrito no PIS ou PASEP); 
 Ficha de opção salarial (quando for efetivo do TJPE ou cedido de outro 

órgão). 
 Preparar documentação para posse (disponíveis em Pasta Compartilhada\GSA); 
 Termo de posse; 
 Apostila de nomeação; 
 Circular interna de apresentação; 
 Ofício para abertura de conta corrente (quando não tem conta  nos bancos 

conveniados com o TJPE)’ 
 Registrar no documento gerador, após publicação dos Atos no DJE, o respectivo 

número do Ato e a data de sua publicação;  
 Incluir no documento assinado pela Presidência do TJPE a data do Ato, o 

número e sua data de publicação no DJE;  
 Marcar horário de posse com a Diretoria Geral, através de contato telefônico;  
 Solicitar que o recém-nomeado confira termo de posse antes de se dirigir à 

Diretoria;  
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 Informar a DDH quando o recém-nomeado não preencher os requisitos exigidos 
para o cargo;  

 Enviar documentação, via Sispe, para a Unidade de Arquivo da DGF.  

Exonerações 

 Receber o documento gerador do Ato (ofício ou CI); 
 Acusar o recebimento do documento fisicamente no Sispe ou, na ausência de 

registro, criar protocolo para o mesmo; 
 Analisar o conteúdo do documento; 
 Pesquisar no URH >Tabela Registro de Emprego o nome do servidor exonerado; 
 Conferir nome(aba RI), cargo (aba Ca), unidade organizacional (aba Uo), 

situação (aba SI), férias (aba Fe), designações (aba De), etc.; 
 Pesquisar a matrícula do servidor no arquivo intitulado “Todos os Atos”, a fim 

de evitar publicação em duplicidade; 
 Elaborar o Ato conforme padrão adotado pelo TJPE; 
 Encaminhar os Atos, junto com o respectivo documento, para assinatura da 

presidência do TJPE;  
 Encaminhar os Atos para a Secretaria de Gestão de Pessoas para numerar;  
 Enviar os Atos para publicação no DJE;  
 Aguardar a publicação no DJE;  
 Tirar cópia do Ato de nomeação, para arquivar juntamente com a 

documentação apresentada para posse;  
 Registrar no documento gerador, após publicação dos Atos no DJE, o respectivo 

número do Ato e a data de sua publicação;  
 Incluir no documento assinado pela Presidência do TJPE a data do Ato, o 

número e sua data de publicação no DJE;  
 Enviar documentação, via Sispe, para a Unidade de Arquivo.  

25.3.3. Acolhimento dos servidores à disposição 
 Acolher os servidores que são colocados à disposição do TJPE através de 

Atos/Portarias de outros órgãos públicos (servidores do Estado), ou Convênios 
(servidores do Município); 

 Fornecer formulários para preenchimento (disponíveis em Pasta 
Compartilhada\GSA): 
 Ficha de dados pessoais; 
 Declaração de bens; 
 Termo de responsabilidade para dependentes; 
 Ficha de opção salarial (quando for nomeado para cargo comissionado). 

 Conferir a documentação apresentada (RG, CPF, título de eleitor, inscrição no 
PIS/Pasep, contracheque, reservista, certificado de escolaridade; declaração de 
ocupação de cargo efetivo); 

 Implantar a matrícula do servidor no URH ( conforme item 24.5); 
 Enviar ofício de solicitação de matrícula ao Núcleo de Movimentação de Pessoal 

para publicação de portaria de lotação; 
 Enviar ofício de solicitação de GIP (Gratificação de Incentivo à Produtividade) 

com cópia do contra-cheque, à Unidade de Servidores Não-Efetivos;  
 Enviar documentação, via Sispe, para a Unidade de Arquivo. 

25.4. Posse 
Padrão de qualidade: Procedimentos necessários para a investidura, após entrega 
de documentação, dentro do prazo legal de 30 dias da publicação do Ato de 
Nomeação. 
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Principais ações: 

25.4.1. Posse coletiva 
Servidores efetivos 

 Agendar previamente com a SGP, Assessoria de Cerimonial, Assessoria de 
Comunicação Social e Presidência a data da posse, antes de completar os 30 
(trinta) dias da publicação dos atos, para a solenidade de posse coletiva; 

 Pesquisar local adequado para solenidade, agendando com o gestor da Unidade; 

Obs.: O critério para a definição do local vai depender da quantidade de nomeados. 

 Solicitar ao Nuad e Navi providências quanto à estruturação física e técnica, 
para o local da posse; 

 Providenciar documentação necessária para posse (disponíveis em Pasta 
Compartilhada\GSA): 
 Apostila de nomeação; 
 Termo de posse; 
 Ofício de banco (quando o candidato não tiver conta com os bancos 

conveniados pelo TJPE) 
 Escolher e contatar candidato previamente, para ler termo de compromisso, em 

nome dos demais; 

Obs.: O critério de escolha do nomeado é a maior nota de classificação. 

 Recepcionar os candidatos para a posse; 
 Colher assinatura no Termo de posse; 
 Entregar Apostila de nomeação a todos os recém-nomeados, após assinatura da 

lista de freqüência; 
 Apoiar o desenvolvimento da cerimônia; 

Servidores comissionados 

 Marcar horário de posse com a Diretoria Geral, através de contato telefônico; 
 Solicitar que os recém-nomeados confiram Termo de posse antes de se dirigirem 

à Diretoria Geral;  
 Acompanhar os nomeados ao local da posse, para assinarem termos e firmarem 

compromisso;  
 Entregar Apostila de nomeação aos empossados, depois de assinada pelo 

Desembargador Presidente. 

25.4.2. Posse individual 
 Acompanhar o nomeado ao local da posse, para assinar termo e firmar 

compromisso; 
 Entregar ao empossado ofício de apresentação, encaminhando à unidade de 

trabalho; 
 Entregar Apostila de nomeação ao servidor, após ter sido assinada pelo 

Desembargador Presidente e Secretário de Gestão de Pessoas*. 

*Obs.: Caso o servidor não compareça no prazo 15 (quinze) dias, o material será 
encaminhado para a Unidade de Arquivo. 

25.5. Implantação no URH 
Padrão de qualidade: dados implantados com consistência, até o fechamento da 
folha de pagamento, após informação da assunção no cargo. 
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Principais ações: 

25.5.1. Registro de pessoa física 
 Receber resposta do ofício de apresentação informando o exercício inicial do 

servidor; 
 Acessar o URH, Módulo Administração de Pessoal, Transações, Cadastro de 

Terceiros e tabela Pessoa Física; 
 Pesquisar o nome do servidor no URH, para observar se já consta como pessoa 

física*. 

*Obs.: Caso conste, atualizar os dados conforme formulários preenchidos pelo 
servidor. 

25.5.2. Novo registro 
Servidor/Magistrado 

 Acessar o URH, na tabela Pessoa Física; 
 Preencher os campos: nome, filiação, data de nascimento, escolaridade, estado 

civil, nacionalidade, endereço e documentos pessoais (CPF, RG, Título de 
Eleitor, PIS/Pasep, Carteira Profissional, Registros de Nascimento ou 
Casamento, Declaração da Divisão de Perícia Médica); 

 Salvar as informações para efetivar cadastro de Pessoa Física. 

Dependentes 

 Conferir preenchimento e assinatura do Termo de responsabilidade pelo 
servidor ou magistrado; 

 Seguir os passos descritos no item 24.5.1; 
 Vincular a dependência para o desconto de Imposto de Renda, na tela Registro 

de Compromisso, quando for o caso. 

25.5.3. Registro de emprego 
 Acessar o URH, Módulo Administração de Pessoal, Transações, Cadastro de 

Funcionários, Tabela Registro de Emprego; 
 Preencher os campos: data de admissão, número de conta corrente, tipo de 

previdência, cargo, com número e data do Ato, datas da posse e exercício, 
unidade de trabalho e vencimentos. 

Obs.: Os servidores efetivos são migrados para o URH do sistema Concursados 
(Sistema Interno Compartilhado da GSA). 

25.5.4. Registro de educação formal 
 Acessar o URH > Módulo de Treinamentos >Transações>Currículo Individual; 
 Implantar os dados referentes ao Registro de Educações Formais. 

Obs.: Quando for servidor à disposição do TJPE, implantar o órgão de origem 
(Currículo Individual > Experiência Profissional). 

25.5.5. Conferência da implantação 
 Receber relatório, por e-mail, da Gerência de Execução de Pagamento, de todos 

os servidores implantados durante o mês; 
 Proceder à conferência e possíveis ajustes; 
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 Enviar documentação conferida para a Unidade de Arquivo, para preparação de 
pasta funcional. 

25.6. Confecção de carteira funcional 
para novos servidores 

Padrão de qualidade: Emitir carteira funcional com os dados consistentes. 

Principais ações: 

 Escanear a foto do servidor e inserir no URH e na pasta compartilhada com o 
Navi e Nuad (\\satltjpe5\fotos$); 

 Enviar relação dos novos servidores, com cargo e matrícula, para a Diretoria de 
Informática, através de email, para informar os dados funcionais; 

 Enviar os dados para o Navi, para a confecção das carteiras funcionais; 
 Enviar as carteiras prontas ao Desembargador Presidente, para assinatura; 
 Enviar as carteiras assinadas à Unidade de Recepção, através do Sispe. 

25.7. Desligamento de servidor 
Padrão de qualidade: Avaliar o índice de rotatividade, análise do clima 
organizacional e performance da instituição. 

Principais ações: 

 Receber da Unidade de Benefícios o requerimento de exoneração do servidor;  
 Pesquisar os motivos da exoneração, por ocasião do afastamento do servidor, 

assim como seus sentimentos a respeito dos motivos e anseios que levaram ao 
desligamento, através de questionário elaborado por técnicos da área;  

 Inserir estes dados no arquivo Exonerados/Motivos do Desligamento (disponível 
em pasta compartilhada\GSA);  

 Fornecer relatório com os motivos da exoneração dos servidores, quando 
solicitado pelas unidades competentes, objetivando subsidiar a administração 
para possíveis e necessários ajustes funcionais;  

 Condicionar a publicação do ato de exoneração, a presença do servidor 
demissionário na Gerência de Seleção e Acolhimento, para o preenchimento da 
avaliação;  

 Elaborar Ato de exoneração;  
 Encaminhar para a Presidência o Ato para ser assinado; 
 Encaminhar o Ato assinado para publicação no DJE;  
 Anotar no requerimento o número do Ato e data de publicação após publicação; 
 Registrar a data de desligamento/rescisão no URH (comissionados) e ato de 

exoneração (efetivos e comissionados)  
 Atualizar o controle dos cargos vagos/ocupados;  
 Enviar, via Sispe, para as Unidades de Cadastro Funcional e Financeiro os 

requerimentos de exoneração (efetivos). 
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26. Unidade de Seleção e 
Integração [USI] 

Descrição das rotinas por atividade: 

26.1. Seleção interna  
Padrão de qualidade: Identificar os talentos e adequá-los aos perfis das 
competências dos cargos existentes na Instituição. 

Principais ações: 

 Receber da Unidade de Benefícios o requerimento de exoneração do servidor;  
 Pesquisar os motivos da exoneração, por ocasião do afastamento do servidor, 

assim como seus sentimentos a respeito dos motivos e anseios que levaram ao 
desligamento, através de questionário elaborado por técnicos da área;  

 Inserir estes dados no arquivo Exonerados/Motivos do Desligamento (disponível 
em pasta compartilhada\GSA);  

 Fornecer relatório com os motivos da exoneração dos servidores, quando 
solicitado pelas unidades competentes, objetivando subsidiar a administração 
para possíveis e necessários ajustes funcionais;  

 Condicionar a publicação do ato de exoneração, a presença do servidor 
demissionário na Gerência de Seleção e Acolhimento, para o preenchimento da 
avaliação;  

 Elaborar Ato de exoneração;  
 Encaminhar para a Presidência o Ato para ser assinado; 
 Encaminhar o Ato assinado para publicação no DJE;  
 Anotar no requerimento o número do Ato e data de publicação após publicação; 
 Registrar a data de desligamento/rescisão no URH (comissionados) e ato de 

exoneração (efetivos e comissionados)  
 Atualizar o controle dos cargos vagos/ocupados;  
 Enviar, via Sispe, para as Unidades de Cadastro Funcional e Financeiro os 

requerimentos de exoneração (efetivos). 

26.2. Banco de Talentos 
Padrão de qualidade: Valorizar o servidor efetivo, identificando talentos e 
habilidades.  

 

Principais ações:  

 Gerenciar o Banco de talentos verificando através de relatórios, as habilidades 
dos servidores, objetivando potencializar o trabalho frente aos objetivos da 
Instituição;  

 Acessar o cadastro dos servidores, para identificar os perfis profissionais 
conforme a demanda apresentada. 
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26.3. Integração novos servidores 
Padrão de qualidade: Procedimentos específicos para ambientação dos novos 
servidores, por ocasião da Posse. 

Principais ações: 

 Reservar, com antecedência, local específico para promover ambientação do 
novo servidor; 

 Exibir filme institucional, refletindo sobre a missão, visão e valores do 
Judiciário, prestando as informações necessárias ao desempenho do cargo; 

 Contatar equipe para dar informações sobre direitos, deveres, benefícios, 
vencimentos e estágio probatório; 

26.4. Seleção gestores por competência 
Padrão de qualidade: Prover adequadamente, consoante atribuição e 
competências exigidas pela legislação em vigor, pessoal interno e/ou externo para 
ocupar cargos de gestor. 

Principais ações: 

 Receber das áreas interessadas solicitação de seleção, utilizando formulário 
próprio, disponível na Intranet, na aba da SGP. 

Obs.1: O processo de seleção deverá conter: descrição do cargo a ser ocupado, 
análise curricular, testes específicos, avaliação do perfil do candidato e entrevistas. 

Obs.2: Em se tratando de público interno, extrai-se relatório do Gerenciamento de 
Folha – Servidores por Cursos Formais – 09 -  a fim de serem identificados os 
profissionais que poderão estar capacitados para o cargo. Em seguida os servidores 
serão contactados por telefone para saber do interesse em participar da seleção; 
em afirmativo solicita-se currículo e agenda-se a entrevista e/ou demais atividades 
que se façam necessárias. 
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27. Gerência de 
Aperfeiçoamento de 
Competência [GAC] 

Descrição das rotinas por atividade: 

27.1. Atendimento pessoal ou telefônico 
de servidores 

Padrão de qualidade: Atendimento com presteza e impessoalidade. 

Principais ações: 

 Atender servidores e magistrados para esclarecimento de dúvidas sobre os 
pedidos de cursos em andamento; 

 Esclarecer gestores sobre os procedimentos de solicitações para capacitações; 
 Atender o público em geral nos diversos assuntos pertinentes a Gerência. 

Obs.: Estas atividades, em virtude de suas particularidades, não possuem uma 
sequência rígida de ações. 

27.2. Anotação de cursos e títulos 
Padrão de qualidade: Zelar pela correta inserção das anotações, após conferência 
da documentação acostada. 

Principais ações: 

 Verificar a documentação acostada (diploma, certificado); 
 Lançar no URH, em Currículo Individual/”Aper” (Aperfeiçoamento);  
 Lançar, no campo Desc Atuação, verificando na Lista de Valores, o tipo de 

atuação (participante, palestrante, instrutor etc); 
 Lançar a data de início e de término da capacitação; 
 Lançar, no Campo Carga Horária (CaH) o número de horas. Se não constar, 

lançar no campo Carga Horária o número“0” (zero);  
 Lançar, no campo Descrição do Aperfeiçoamento Profissional, o nome do curso 

realizado e, no campo Entidade, a instituição que o realizou e o local. 

27.2.1. Informação para exoneração ou 
afastamento temporário 

 Receber requerimento de exoneração ou afastamento temporário; 
 Informar à Unidade de Cadastro Funcional, através de cota, se o servidor que 

pretende se desligar definitiva ou temporariamente do TJPE possui ou não 
pendência financeira referente às capacitações; 

 Informar participação do servidor em pós-graduação custeada pelo TJPE, quanto 
tempo seria necessário que o mesmo permanecesse no TJPE, o valor pago pelo 
servidor através do TJPE à instituição de ensino e os valores que o mesmo 
deverá ressarcir a instituição, caso possua pendência financeira; 
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 Informar pendências de diárias referentes às capacitações; 
 Despachar e enviar o documento para a Unidade de Benefícios. 

Obs.: De acordo com o termo do compromisso assinado por todos os participantes 
de pós-graduação, o servidor deverá permanecer no TJPE por período igual ou 
superior ao de duração da especialização. Havendo desligamento nesse período o 
mesmo terá que ressarcir ao TJPE o valor integral da capacitação. Porém, se o 
servidor abandonar o curso ou se desligar do quadro funcional antes do término da 
pós-graduação o ressarcimento será proporcional ao período cursado; 

27.3. Recebimento e envio de 
documentos [Sispe] 

Conforme procedimento descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção 

27.4. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Administrativo. 

27.5. Gerenciamento do Sistema de 
Inscrição de Cursos [SIC] 

Padrão de qualidade: Confiabilidade, segurança, credibilidade e agilidade nos 
procedimentos de formação e definição das turmas de treinamento. 

Principais ações: 

27.5.1. Abertura de inscrições pela intranet 
 Acessar o SIC (C:\AplTJPE\Sic\Sic.exe); 
 Cadastrar pólo (Menu Principal\Cadastro\Pólos\Novo); 
 Preencher campos com: nome do pólo, nome(s) da (s) comarca(s) e turno(s) e 

salvar informações; 
 Cadastrar curso (Menu Principal\Cadastro\Cursos\Novo); 
 Preencher campos com: descrição, período, público, módulos, carga horária e 

validade e salvar informações; 
 Cadastrar turma curso (Menu Principal\Cadastro\Turma\Novo); 
 Preencher campos com: nome do curso, pólo, turma, data inicial e final do 

curso, horário, número de vagas, local, endereço, telefone, turno, validade e 
salvar informações; 

 Confirmar na intranet se as inscrições para o curso e a turma estão 
disponibilizadas corretamente. 

Obs.: Para efetivar inscrição pela intranet, o servidor deverá acessar 
http://www.tjpe.jus.br\Intranet, escolher a opção Capacitação, clicar em 
inscrições para cursos, selecionar o curso desejado, preencher os dados solicitados 
e clicar no botão inscrever. 

https://www.tjpe.jus.br/intranet/index3.asp�
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27.5.2. Acompanhamento de número de 
inscritos por curso 

 Acessar o SIC (C:\AplTJPE\Sic\Sic.exe); 
 Abrir Menu Principal\Relatórios\Inscritos por turma; 
 Informar o nome do curso e a turma da qual se deseja fazer o levantamento de 

inscritos; 
 Visualizar ou imprimir o relatório com quantitativo de inscritos no curso. 

27.5.3. Emissão da ata de presença 
 Acessar o SIC (C:\AplTJPE\Sic\Sic.exe); 
 Abrir Menu Principal/Relatórios/Ata de Presença; 
 Preencher campos com os dados do curso: nome, turma, horário, período, 

carga-horária, local, instrutor, matrícula; 
 Escolher versão impressa ou apenas visualizar o modelo da ata de presença; 
 Imprimir ata e juntar ao material do curso. 

27.5.4. Realização de inscrição pela GAC 
 Receber ligação telefônica solicitando inscrição; 
 Investigar o motivo da solicitação e confirmar dificuldades técnicas; 
 Confirmar dados (matrícula e nome do servidor); 
 Acessar o SIC no endereço C:\AplTJPE\Sic\Sic.exe; 
 Abrir Menu Principal\Cadastros\Cursos\Turmas\Inscrição\Informar número de 

matrícula de quem deseja fazer inscrição\Salvar. 

27.5.5. Cancelamento de inscrição 
 Receber ligação telefônica solicitando cancelamento da inscrição; 
 Confirmar dados (matrícula e nome do servidor); 
 Investigar o motivo do cancelamento; 
 Solicitar e-mail para sgp.ddh.instrutoria@tjpe.jus.br com justificativa para 

desistência que deve ser arquivado na pasta eletrônica relativa ao curso, em 
sedep/instrutoria interna/desistências; 

 Acessar o SIC (C:\AplTJPE\Sic\Sic.exe); 
 Abrir Menu Principal\Cadastros\Cursos\Turmas\Inscritos\Selecionar nome da 

pessoa que deseja exclusão\Excluir. 

27.6. Emissão de certidões 
Padrão de qualidade: Certidões emitidas com dados livres de inconsistências 
dentro do prazo legal. 

Principais ações: 

 Receber solicitação de certidão de participação em curso pelo servidor; 
 Verificar dados no URH (matrícula, cargo, curso, instrutor, período e local de 

realização) referentes à solicitação, no Módulo de Treinamento, Transações, 
Currículo Individual; 

 Abrir o modelo padrão de certidão (disponível na pasta compartilhada em 
sarqtjpe/GAC/Certidões), fazer as alterações necessárias e salvar arquivo com o 
nome do servidor/magistrado; 

 Preparar a certidão e arquivar eletronicamente; 

mailto:sgp.ddh.instrutoria@tjpe.jus.br�
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 Aguardar o beneficiado ou portador retirar certidão, momento em que será 
impressa do arquivo eletrônico e assinada pelo Gerente e Chefe da Unidade 
responsável pelo curso; 

 Entregar uma via da certidão ao servidor; 
 Arquivar eletronicamente em sarqtjpe/GAC/Certidões. 
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28. Unidade de Instrutoria 
Interna 

Descrição das rotinas por atividade: 

28.1. Gerenciamento de cursos/eventos 
com instrutores internos 

 Receber a solicitação da unidade organizacional demandante; 
 Verificar se a solicitação recebida está em consonância com a Resolução 95/98, 

em sintonia com as atividades desempenhadas pelo setor demandante e pelos 
critérios do LNT; 

 Acompanhar e controlar a programação de capacitação interna, verificando 
datas e disponibilidade de salas; 

 Alimentar tabela padrão de andamento de cursos internos (modelo disponível 
em Sarqtjpe/GAC/Arquivo/Ano/Acervo de Cursos/Instrutoria Interna), com os 
seguintes dados: nome, período, turno, público alvo, instrutor e localização do 
curso; 

28.1.1. Convocação do instrutor interno 
 Verificar se o quantitativo de hora/aula da proposta do curso enquadra-se na 

Resolução 184/2006; 
 Levantar o número de participantes por turma, e definir o quantitativo de 

Instrutores, quando se tratar da área de TI, seguindo a tabela abaixo: 

 Selecionar instrutores capacitados com interesse em ministrar o curso. 

28.1.2. Designação coordenador de curso 
 Verificar na planilha eletrônica de controle de facilitadores se o instrutor não 

ultrapassa as 40h/a mensais estabelecidas pela Resolução 184/2006 (modelo 
disponível em sarqtjpe/GAC/Modelos/ Instrutores Internos); 

 Elaborar ofício de hora-aula (duas vias) dos instrutores; 
 Enviar para a Assef para disponibilidade financeira; 
 Receber processo autorizado pela SAD; 
 Tirar cópia do ofício com autorização da SAD e da disponibilidade da Assef e 

arquivar em pasta física Instrutoria Interna; 
 Informar aos instrutores e, se for o caso, aos coordenadores sobre a 

autorização. 
 

Área Aluno/turma Instrutor/turma 

TI (Informática) 
Até 5 01 

De 6 a 12 02 
De 13 a 23 03 
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28.1.3. Inscrição e divulgação 
 Iniciar divulgação e abertura de inscrição para os interessados, no endereço 

www.tjpe.jus.br/intranet, no item especiais, a opção “capacitação 
 Solicitar matérias no DJE e Comunica; 
 Providenciar netsends; 
 Agendar sala para realização do curso; 
 Enviar e-mail para o Nuad e ao Navi, informando quais os coordenadores 

responsáveis por cada curso, que irão providenciar material e lanche, com as 
seguintes informações: nome do curso, carga horária, período, horário, 
instrutores, quantitativo do público alvo e local de realização. 

Obs.: Para os casos não autorizados pela SAD, arquivar projeto, ofícios, documentos e 
outros materiais. 

28.1.4. Liberação para pagamento dos 
instrutores e coordenadores 

 Receber ata de freqüência e conferir dados; 
 Enviar, pelo Sispe, original de disponibilidade, autorização, ata de freqüência e 

demais documentos referentes ao curso para DGF; 
 Guardar em pasta própria uma cópia de cada documento; 
 Registrar os custos no arquivo eletrônico (Sarqtjpe/GAC/Arquivo/Ano/Acervo de 

cursos/ Instrutoria Interna); 
 Receber as avaliações compiladas, pelos coordenadores ou pela própria 

Unidade; 
 Enviar por e-mail os resultados das avaliações compiladas para instrutores; 
 Inserir no URH a participação do instrutor; 
 Arquivar a compilação das avaliações junto com as atas de freqüência na pasta 

Instrutoria Interna, na página específica do curso. 

28.1.5. Lançamento de dados dos cursos 
internos no URH 

 Receber as avaliações e atas de freqüências; 
 Calcular o número de faltas dos participantes, verificando se atende ao 

percentual permitido de até 20%; 
 Enviar dados dos participantes para o relatório de impedidos, em caso de faltas 

superiores a 20% da carga horária; 
 Inserir no URH dados relativos à participação de servidores em cursos (nome do 

curso, nome do instrutor, local e período de realização), apenas dos que 
tiverem até 20% de falta, no módulo Transações >Treinamento > “Curriculum 
individual”. 

28.2. Procedimento para a metodologia 
de aprendizagem em ação 

Principais ações: 

 Receber a proposta de aprendizagem pela ação do instrutor interno; 
 Proceder conforme item 27.2. 

http://www.tjpe.jus.br/intranet�
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29. Unidade de Aprendizagem 
Descrição das rotinas por atividade: 

29.1. Levantamento de Necessidade de 
Treinamento [LNT] 

Padrão de qualidade: Levantamento efetivado com clareza, transparência e 
impessoalidade na organização do calendário anual de treinamento. 

Principais ações: 

29.2. Solicitações colhidas em reunião 
com os gestores 

Padrão de qualidade:  

Principais ações: 

 Padronizar modelo de questionário para identificar as necessidades de 
treinamento de cada unidade organizacional; 

 Compilar dados dos formulários, agrupando por semelhanças de cursos 
solicitados, comarcas pólos e públicos alvos, no arquivo eletrônico (disponível 
na pasta compartilhada em GAC/LNT/planilha de necessidade de treinamento); 

 Arquivar todos os formulários recebidos na pasta própria do LNT; 
 Organizar o cronograma de programa de capacitação anual baseado nas 

informações obtidas com o LNT e processo de coleta de dados da Avaliação de 
Desempenho; 

 Elaborar o planejamento anual de capacitação, com base no LNT. 

29.3. Definição de metodologias e 
tecnologias educacionais 

Padrão de qualidade: Responder com impessoalidade, transparência e agilidade às 
solicitações para participação em cursos externos e internos, com base no LNT. 

Principais ações: 

29.3.1. Coordenação de cursos/eventos externos 
 Verificar se a proposta recebida está em consonância com a Resolução 95/98, 

em sintonia com as atividades desempenhadas pelo setor demandante e pelos 
critérios do LNT; 

 Receber solicitação para cursos externos; 
 Verificar se a solicitação contém a justificativa do gestor; 
 Conferir dados (matrícula, cargo e histórico de participação em cursos) no URH, 

Módulo Treinamentos > Transações > Curriculum individual; 
 Alimentar planilha padrão de andamento de cursos externos (modelo disponível 

em Sarqtjpe\GAC\ARQUIVOS/SEDEP/ANO/ACERVO DE CURSOS), com os seguintes 
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dados: nome do curso, período, situação e n° protocolo, imprimir e colocar em 
pasta própria “Cursos Externos Situação Atual”; 

 Verificar se a solicitação recebida está em consonância com a Resolução 95/98 
e em sintonia com as atividades desempenhadas pelo setor demandante; 

 Elaborar parecer, ou ofício, que será assinado pela Diretoria de 
Desenvolvimento Humano (DDH), com base nos dados extraído do URH, Módulo 
Treinamento > Transações > Curriculum individual, contendo informações gerais 
sobre o curso solicitado (importância, objetivo, período e local de realização) e 
beneficiado (nome, cargo, grau de vínculo com a instituição e outras que se 
fizerem necessárias); 

 Verificar valor da inscrição nos folders ou sites; 
 Contatar a empresa conveniada e verificar o valor das passagens aéreas para a 

data desejada; 
 Contabilizar o valor das diárias tendo como base à resolução 258/2009 e 

considerando o número de dias em que o beneficiado realizará o curso; 
 Alimentar planilha de custo (modelo padrão disponível na pasta compartilhada 

GAC/MODELOS com dados de despesas individual e total geral (valor da 
inscrição, passagens aéreas e diárias), do servidor beneficiado (nome e 
matrícula) e do curso (nome, período e local de realização); 

 Tirar cópia de todos os documentos/materiais e alimentar o arquivo corrente na 
pasta física do responsável pelo curso; 

 Enviar os documentos/materiais originais, pelo Sispe, à Assef, para 
disponibilidade financeira; 

 Encaminhar para autorização pelo Presidente do TJPE; 
 Entrar em contato com o servidor solicitante, caso o pedido não seja 

autorizado; 
 Solicitar diárias, se for o caso; 
 Providenciar coordenador para o curso, quando contratado in company. 

29.3.2. Inscrição 
 Negociar abatimento e cortesia para inscrições, com a instituição responsável 

pelos cursos/eventos externos (exigir comprovante); 
 Exigir documento de comprovação de inscrição (nota fiscal com número do 

CNPJ) para garantia de pagamento posterior; 
 Solicitar declaração que comprove esse tipo de registro, no caso de organização 

sem fins lucrativos; 
 Arquivar cópia de todos os documentos/comprovantes recebidos em pasta 

“Cursos Externos”, na específica página do curso, no arquivo corrente, na pasta 
do responsável pelo curso; 

 Solicitar e aguardar nota de empenho da Difin; 
 Tirar cópia da nota de empenho, enviar a original caso a empresa terceirizada 

exija uma garantia e arquivar outra via na pasta física, na página específica do 
curso, no arquivo corrente, na pasta do responsável pelo curso; 

 Entrar em contato com o servidor solicitante, informando autorização do pedido 
e efetivação da inscrição. 

29.3.3. Liberação para pagamento das 
instituições 

 Receber nota de empenho; 
 Receber nota fiscal, após finalização do curso; 
 Verificar se os dados da nota fiscal (nomes participantes, valores e outros) estão 

em consonância com os da nota de empenho; 
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 Encaminhar nota fiscal para o(a) Diretor(a) de Desenvolvimento Humano ou o 
Diretor(a) Adjunto(a) atestar; 

 Tirar cópia da nota fiscal e arquivar na cópia do arquivo corrente, na pasta do 
responsável pelo curso; 

 Enviar nota fiscal original e atestada para a Difin providenciar pagamento; 

29.3.4. Lançamento de dados dos cursos 
externos no URH 

 Receber cópia de certificados e relatórios pelos participantes, depois de 
finalizada sua participação no curso (lembrar e cobrar o envio desses 
documentos, em caso de não recebimento); 

 Incluir os dados de participação em cursos/eventos externos (nome do curso, 
instrutores, local e período de realização) através do URH, no Módulo 
Treinamento > Transações > “Curriculum individual”, na aba 
“aperfeiçoamento”; 

 Arquivar a cópia do certificado e os relatórios recebidos no arquivo corrente, na 
pasta do responsável pelo curso. 

29.4. Avaliação dos resultados dos 
programas de capacitação 

Padrão de qualidade:  

Principais ações: 

 Realizar reunião de para avaliação dos resultados obtidos com as Capacitações 
do ano, com os gestores; 

 Efetuar o LNT para elaboração do planejamento de capacitação do ano 
seguinte. 

29.5. Concessão de Gratificação de 
Incentivo à Qualificação Funcional [GIQF] 

Padrão de qualidade: Análise criteriosa e imparcial dos pedidos alinhados com os 
termos da Resolução 252/2009, de 12/03/09. 

Principais ações: 

 Solicitar informação do gestor indicando a pertinência do curso com a função 
que o servidor efetivamente desempenha; 

 Verificar no URH se o servidor requerente já está com a GIQF anotada para 
implantação em folha de pagamento; 

 Verificar no URH se houve ato modificativo do direito à percepção da GIQF pelo 
servidor requerente (mudança de lotação, mudança de cargo ou de função, 
exoneração ou se o servidor foi cedido a outro órgão); 

 Analisar a documentação e elaborar parecer opinativo; 
 Remeter à Consultoria Jurídica; 
 Receber o processo com o despacho de mérito do Presidente do TJPE; 
 Publicar o despacho no DJE; 
 Lançar no URH para posterior implantação em folha de pagamento; 
 Calcular o valor do pagamento retroativo; 
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 Encaminhar o processo à Unidade de Cadastro Funcional (quando se tratar de 
servidor do interior) ou Unidade de Cadastro Financeiro(quando se tratar de 
servidor da capital), quando o requerente tiver sido exonerado, para 
providenciar o pagamento; 

 Acompanhar o pagamento das gratificações quanto a possíveis alterações do 
direito de percepção, tais como: mudança de lotação, alterações de cargos e 
funções, servidores cedidos a outros órgãos, exoneração, etc.; 

 Arquivar os processos em caixas, anotando no Sispe qual a caixa que o mesmo se 
encontra, e encaminhar para a Unidade de Arquivo da DGF. 
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30. Gerência de Promoção de 
Bem-Estar 

30.1. Planejamento 
Padrão de qualidade: Construir com as duas Unidades da Gerência (Ambiência e 
Benefícios), o plano anual de trabalho, instituindo objetivos claros e criando as 
metas para atingir os resultados esperados. 

Principais ações: 

 Participar da elaboração do planejamento estratégico da DDH; 
 Realizar reunião com as duas Unidades a fim de levantar propostas de ações 

para desenvolver o planejamento anual; 
 Elaborar o plano de ação anual da Gerência; 
 Monitorar o andamento do planejamento, definindo responsáveis, datas e prazos 

para a realização das ações planejadas. 

30.2. Comunicação 
Padrão de qualidade: Consolidar acordos e socializar informações através de 
reuniões com os membros das duas Unidades, facilitando o desenvolvimento do 
trabalho da Gerência. 
 

Principais ações: 

 Definir previamente os objetivos das reuniões e seus participantes; 
 Convocar os participantes, através de e-mail institucional, informando data, 

horário e local da reunião; 
 Detalhar a pauta da reunião com os pontos que serão abordados; 
 Registrar decisões e encaminhamentos; 
 Avaliar, ao final, a reunião. 

30.3. Elaboração de projetos 
Padrão de qualidade: Operacionalização e Implementação das ações da Unidade de 
Benefícios e da Unidade de Ambiência. 

Principais ações: 

 Determinar a ação a ser implantada; 
 Definir o objetivo da ação; 
 Pesquisar o interesse dos servidores pela execução da ação; 
 Definir data, local, hora e público-alvo; 
 Elaborar a metodologia a ser utilizada para a execução da ação; 
 Estabelecer custos para a efetivação da ação. 
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30.4. Estabelecimento de parcerias e 
convênios 

Padrão de qualidade: Estabelecer parcerias e convênios que visem contribuir para 
o desenvolvimento das ações da Gerência. 

Principais ações: 

 Contatar com empresas para o estabelecimento de parcerias; 
 Realizar contatos e/ou reuniões com os conveniados, parceiros e patrocinadores 

para aprimorar e desenvolver as ações das Unidades; 
 Figurar como gestor(a) de contratos e de convênios. 

30.5. Divulgação das ações da Gerência 
Padrão de qualidade: Divulgar as ações desenvolvidas pela Gerência de Promoção 
de Bem Estar. 

Principais ações: 

 Divulgar ações desenvolvidas pelas Unidades através dos meios de comunicação 
do TJPE (Comunica - revista on-line da SGP, ASCOM e site do Programa Saúde 
Legal); 

 Solicitar matérias especiais no site do TJPE e no Comunica; 
 Solicitar ao Navi elaboração de cartazes e panfletos para divulgar todas as ações 

das Unidades da Gerência; 
 Divulgar a imagem da Gerência, por meio da participação em seminários, 

congressos e encontros de caráter científico/acadêmico/corporativo. 

30.6. Solicitação e prestação de contas 
de suprimentos 

Padrão de qualidade: Reserva monetária de suprimento disponível. 

Principais ações: 

30.6.1. Solicitação de suprimento 
 Preencher formulário de requisição nos seguintes campos: solicitante, 

beneficiário, valor, descrição, motivo; 
 Encaminhar à Diretora de Desenvolvimento Humano para assinatura no campo 

solicitante; 
 Remeter, através do Sispe, a solicitação para a Secretaria de Administração 

(SAD). 

30.6.2. Prestação de contas de suprimento 
Conforme procedimento descrito no item 4.4.3 do Núcleo de Suporte Administrativo 
(Nuad). 
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30.7. Recebimento e envio de 
documentos [Sispe] 

Conforme procedimento descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção. 

30.8. Mutirão do Bem Estar 
Padrão de qualidade: Oferecer diversas ações de bem-estar, promoção cultural e 
de saúde nas Comarcas do interior, já que hoje estas ações estão mais concentradas 
no Palácio da Justiça e nos Fóruns da Capital.  

Principais ações: 

 Realizar contato com a Unidade a ser visitada, explicando as ações do Mutirão; 
 Efetuar levantamento de horário de funcionamento e quantidade de servidores 

da Comarca a ser visitada; 
 Fazer ofício para o diretor do Fórum para comunicar a ação; 
 Estabelecer contato com a Comarca a ser visitada para agendar uma visita ao 

Fórum com o intuito de divulgar o Mutirão, observando a disponibilidade de 
motorista junto ao NUAD; 

 Solicitar salas para a realização das oficinas; 
 Confirmar a disponibilidade dos servidores que realizarão o Mutirão; 
 Entrar em contato com a Diretoria de Saúde para saber quais dos seus 

Programas serão levados para o Mutirão; 
 Realizar reunião prévia para programar as ações que cada equipe desenvolverá 

durante o Mutirão; 
 Solicitar motorista e veículos ao Núcleo de Suporte Administrativo (NUAD) para 

a viagem de divulgação e da ação em si; 
 Caso não seja possível agendar um motorista junto ao NUAD, ou se for 

necessário mais de um motorista devido à quantidade de servidores que 
realizarão o Mutirão, entrar em contato com a Gerência de Transporte para 
verificar a disponibilidade de motorista e de automóvel; 

 Encaminhar solicitação de diárias do motorista para o NUAD; 
 Solicitar diárias para os servidores vinculados a Gerência de Promoção de Bem 

Estar; 
 Solicitar passagens aéreas a SAD, para Comarcas mais distantes; 
 Reservar hotel; 
 Encaminhar informações do Mutirão para o NAVI para que este possa elaborar 

cartazes para a divulgação do evento; 
 Entrar em contato com o motorista para fornecer os endereços e telefones dos 

integrantes do Mutirão, alertando-o que ele deverá combinar os detalhes da 
viagem; 

 Realizar a visita de divulgação ou, em caso de a Comarca ser distante (Alto 
Sertão)(*), encaminhar por e-mail cartazes para que servidores do próprio 
Fórum possam se encarregar dessa atividade; 

 Encaminhar e-mail para todos os servidores que realizarão o Mutirão, a fim de 
solicitar uma lista de materiais necessários para realizar todas as ações 
previstas; 

 Encaminhar lista para o NUAD, solicitando materiais para o Mutirão; 
 Comprar alimentos, com suprimento individual de consumo, que serão servidos 

na abertura do Mutirão para recepcionar os servidores do Fórum; 
 Separar material para viagem; 
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 Entrar em contato com o motorista para solicitar que ele recolha todo material 
da viagem; 

 Viajar com antecedência para preparar as salas para acolher as ações do 
Mutirão; 

 Realizar as ações do Mutirão, com a participação do(a):  
  
 Unidade de Benefícios (informações e orientações a respeito de todos os 

benefícios disponíveis para os servidores);  
 Programa Odontolegal (prevenção ao câncer de boca e atenção à saúde 

bucal);  
 Programa Saúde Legal: 

a) Prevenção de Ler/Dort (palestras informativas sobre Ler/Dort, ginástica 
laboral e ajuste mobiliário);  
b) Monitoramento de Fatores de Risco (Campanha Cardiovascular);  
c) Atividade física (avaliação física); 
d) Gerenciamento de estresse (avaliação do nível de estresse e oficinas de 
relaxamento e respiração); 

 Programa Themis Cultural (oficina de integração cultural). 
 Compilar os dados levantados e transcrever o levantamento para um relatório 

final, com os resultados das intervenções realizadas; 
 Enviar o relatório para o diretor(a) do Fórum ou da Unidade visitada; 
 Prestar conta das diárias; 
 Acompanhar as Comarcas atendidas para que o processo seja dinâmico e 

medidas preventivas possam ser tomadas em tempo hábil. 
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31. Unidade de Benefícios 
Descrição das rotinas por atividade: 

31.1. Gerenciamento de consignações 
[TJPEConsig] 

Padrão de qualidade: Dados de consignações lançados e atualizados em até 24 
horas após recebimento físico da solicitação. 

Principais ações: 

31.1.1. Consulta de margem consignável 
 Acessar o sistema do TJPEConsig através do site: 

https://www.tjpeconsig.pe.gov.br, (TJPECONSIG\Operacional\Consultar 
Consignação); 

 Preencher campo matrícula 
 Confirmar pesquisa.  

31.2. Atualização de senha de acesso ao 
TJPE consig 

Padrão de qualidade: Atendimento preciso e cortês e orientação de como utilizar 
melhor o sistema para satisfação da sua necessidade, confiabilidade das 
informações e política de segurança. 

Principais ações: 

 
 Receber contato por telefone do interessado (magistrado/servidor) em obter 

atualização da senha; 
 Confirmar dados do interessado (matrícula; lotação; nome da primeira lotação; 

filiação; endereço e outros) através do sistema URH (Módulo Administração de 
Pessoal  Consult a  de  Regist ro de  Emprego e / ou Pe ssoa  Física); 

 Acessar o TJPECONSIG (www.tjpeconsig.pe.gov.br), após confirmação dos dados 
do interessado, seguindo para Manutenções Sistema  Usuários;   

 Digitar matrícula do interessado  pe squisar; 
 Optar por reinicializar a senha; 
 Informar ao interessado que a senha é provisória e que a mesma deverá ser 

modificada em até 48 horas, no próprio sistema TJPECONSIG, tornando-a 
definitiva. 

 Fornecer passo-a-passo para que o interessado modifique sua senha e efetive o 
empréstimo, sendo eles 
 Acessar o http://www.tjpe.jus.br; 
 DRH/Intranet; 
 TJPEConsig; 
 Informar número de matrícula e senha; 
 Criar e salvar nova senha; 
 Efetivar empréstimo no banco. 

https://www.tjpeconsig.pe.gov.br/�
http://www.tjpe.jus.br/�


130 
 

31.3. Gerenciamento de planos de saúde 
Padrão de qualidade: Atendimento no prazo máximo de 48 horas, observando 
sempre o prazo do fechamento da folha de pagamento e os prazos estabelecidos 
pelas empresas de plano de saúde. 

Principais ações: 

31.3.1. Inclusão 
Unimed 

 Receber e conferir documentação: 
 Requerimento padrão ou ficha de inclusão Unimed; 
 Autorização para desconto em folha; 
 Declaração de saúde; 
 Cópia do contra-cheque; 
 CPF; 
 Identidade; 
 Certidão de nascimento ou de casamento para os dependentes. 

Obs.1: formulários disponíveis na Unidade de Recepção (1º andar do Edf. Paula 
Baptista), no posto da Unidade de Recepção (Pavimento garagem do Fórum Rodolfo 
Aureliano) e através da intranet na aba SGP, opção Unimed Inclusão; 

 Verificar se o interessado tem margem consignável disponível; 
 Preencher formulário de solicitação inscrição Unimed e enviar por e-

mail/online; 
 Acessar o URH, no Módulo Administração de Pessoal >Cálculos e movimentações 

> tabela Movimento fixo);  
 Preencher campos: empresa “cód. 1”, matrícula, evento (de acordo com o tipo 

do plano), data da vigência (ref. Ao 1º dia do mês em que o desconto deve ser 
processado), e valor (com valor do desconto); 

 Salvar as informações (Tecla F10); 
 Arquivar documento em pasta própria.  

Obs.2.: O servidor/magistrado pode ingressar no plano de saúde sem carência, até 
30 dias da data de publicação do seu ato de posse, observando a data de 
fechamento da folha de pagamento. 

Obs.3: O servidor pode fazer opção pela Unimed Odontologia, através de 
requerimento padrão. Neste caso, a Unidade de Benefícios terá a mesma seqüência 
dos procedimentos para inclusão ao plano de saúde Unimed. 

Sul-América 

 Receber e conferir documentação exigida para inclusão no plano: 
 Requerimento padrão devidamente preenchido; 
 Autorização para desconto em folha;  
 Declaração de saúde;  
 Cópia do contra-cheque;  
 CPF; 
 Identidade; 
 Certidão de nascimento ou de casamento para os dependentes. 

Obs.1: disponível na Unidade de Recepção (1º andar do Edf. Paula Baptista), no 
posto da Unidade de Recepção (Pavimento garagem do Fórum Rodolfo Aureliano) e 
através da intranet na aba SGP, opção Requerimento Padrão. 

http://www.tjpe.jus.br/intranet/index3.asp�
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 Verificar se o interessado tem margem consignável disponível (ver item 31.1.1); 
 Preencher formulário de solicitação inscrição disponível na Unidade de 

Benefícios e encaminhar pedido a Sul-América; 
 Acessar o URH no Módulo Administração de Pessoal > Cálculos e Movimentações 

> tabela Movimento fixo;  
 Preencher os campos Empresa “cód. 1”, Matrícula, Evento (de acordo com o 

tipo do plano), data da vigência (ref. 1º dia do mês em que o desconto deve ser 
processado), e valor (com valor do desconto); 

 Salvar as informações (Tecla F10); 
 Arquivar documento em pasta própria. 

Obs.2.: O servidor/magistrado pode ingressar no plano de saúde sem carência, até 
30 dias da data de publicação do seu ato de posse, observando a data de 
fechamento da folha de pagamento. 

Sassepe 

 Informar aos servidores e magistrados para se dirigirem ao Instituto de Recursos 
Humanos do Estado de Pernambuco (IRH), na Rua Henrique Dias, s/nº, Derby, no 
horário das 08h às 13h, para fazer o seu pedido de inclusão. Os dados serão 
enviados on-line para o sistema URH. 

Obs.1:Os descontos são percentuais estipulados pelo IRH, conforme tabela abaixo: 

Situação Alíquota 
Titular - Magistrado/Servidor 4,5% 
Dependentes (Faixa Etária)  
00 – 17 anos 1% 
18 – 29 anos 1,3% 
30 – 39 anos 1,6% 
40 – 49 anos 1,7% 
50 – 59 anos 2% 
>60 2,5% 

Obs.2: O servidor/magistrado pode ingressar no plano de saúde sem carência, até 
30 dias da data de publicação do seu ato de posse, observando a data de 
fechamento da folha de pagamento. 

Obs.3: O Sassepe cobra a contribuição mensal inclusive sobre a gratificação 
natalina (13º salário), proporcional e/ou integral. 

31.3.2. Exclusão 
Unimed 

 Receber pedido de cancelamento em requerimento padrão (disponível na 
central de atendimento/Intranet), juntamente com a carteira do plano de 
saúde;  

 Retirar cópia da carteira e deixar com o cliente que poderá utilizá-la até o 
último dia do mês que foi pedida a exclusão (Ex.: se o pedido foi feito em 
01/10/2009, o cliente poderá utilizar o plano até o dia 31/10/2009); 

 Lançar solicitação em formulário da Unimed, disponível na seção, e levar na 
empresa; 

 Acessar o sistema URH (Módulo de Administração de Pessoal  Transações  
Cálculos e Movimentações  Moviment o Fixo); 

 Preencher campo: Data Final de vigência(último dia do mês vigente); 
 Salvar informações pressionando tecla F10. 
 Arquivar documento em pasta própria. 
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Sul-América 

 Receber pedido de cancelamento em requerimento padrão (disponível na 
central de atendimentos), juntamente com a carteira do plano de saúde;  

 Retirar cópia da carteira e deixar com o cliente que poderá utilizá-la até o 
último dia do mês que foi pedida a exclusão (Ex.: se o pedido foi feito em 
01/10/2009, o cliente poderá utilizar o plano até o dia 31/10/2009); 

 Lançar solicitação em formulário da Sul-América e entregar a agente da 
empresa; 

 Acessar o sistema URH (Módulo de Administração de Pessoal  Transações  
Cálculos e Movimentações  Moviment o Fixo); 

 Preencher campo: Data Final de vigência (último dia do mês vigente); 
 Salvar informações pressionando tecla F10. 
 Arquivar documento em pasta própria. 

Sassepe 

 Informar ao interessado para se dirigir ao IRH e solicitar o cancelamento. 

31.3.3. Inclusão de dependentes 
Unimed 

 Receber pedido de inclusão de dependentes em requerimento padrão disponível 
na Unidade de Recepção e no posto da Unidade de Recepção ou através da 
intranet na aba SGP.  

 Conferir documentação exigida para inclusão de dependentes no plano: 
 Declaração de saúde; 
 CPF-(cópia); 
 Identidade-(cópia); 
 Certidão de nascimento ou de casamento do interessado-(cópia). 

Obs.2: Se o dependente é recém-nascido ou cônjuge recém-casado terá até 30 dias, 
observando a data de fechamento da folha de pagamento. Caso contrário, observar 
a tabela de carências abaixo: 

Período de carência Problemas 
0 horas Acidentes/emergências 
30 dias Consultas e exames simples 
180 dias Internação e exames computadorizados 
10 meses Parto 
Não existe cobertura para pré-existência 

 
 Lançar em formulário da Unimed e levar na empresa; 
 Acessar o URH, Módulo de Administração de Pessoal >Transações > Cálculos e 

Movimentações > Movimento Fixo; 
 Preencher o campo Data Final de vigência (último dia do mês vigente); 
 Inserir novo registro e preencher os campos empresa “cód. 1”, matrícula, 

evento (de acordo com o tipo do desconto), data da vigência (ref. 1º dia do mês 
em que o desconto deve ser processado) e valor (valor do desconto) 

 Salvar as informações (tecla F10) 
 Arquivar documento em pasta própria. 

Sul-América 

 Receber pedido de inclusão de dependentes em requerimento padrão disponível 
na Unidade de Recepção e no posto da Unidade de Recepção ou através da 
intranet na aba SGP.  

http://www.tjpe.jus.br/intranet/index3.asp�
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 Conferir documentação exigida para inclusão de dependentes no plano: 
 Declaração de saúde; 
 CPF-(cópia); 
 Identidade-(cópia); 
 Certidão de nascimento ou de casamento do interessado-(cópia). 

Obs.2: Se o dependente é recém-nascido ou cônjuge recém-casado terá até 30 dias, 
observando a data de fechamento da folha de pagamento. Caso contrário, observar 
a tabela de carências abaixo: 

Período de carência Problemas 
0 horas Acidentes pessoais 
24 horas Urgências e emergências 
15 dias Consultas e exames simples 
180 dias Internação e exames computadorizados 
10 meses Parto 

 
 Lançar em formulário da Sul-América e entregar a agente da empresa; 
 Acessar o URH > Módulo de Administração de Pessoal > Transações >Cálculos e 

Movimentações > tabela Movimento Fixo; 
 Preencher o campo Data Final de vigência (último dia do mês vigente); 
 Inserir novo registro e preencher os campos empresa “cód. 1”, matrícula, 

evento (de acordo com o tipo do desconto), data da vigência (ref. 1º dia do mês 
em que o desconto deve ser processado) e valor (valor do desconto); 

 Salvar as informações (Tecla F10); 
 Arquivar documento em pasta própria, disponível na Unidade. 

Sassepe 

 Informar ao interessado para se dirigir ao IRH. 

31.4. Compensação do Auxílio Saúde 
Padrão de qualidade: Atendimento no prazo máximo de 48 horas, observando 
sempre o prazo do fechamento da folha de pagamento. 

Principais ações: 

 Receber requerimento padrão* com pedido de compensação do auxílio saúde, 
referente ao plano de saúde a que o servidor estiver vinculado; 

 Acessar o sistema URH > Módulo de Administração de Pessoal> Transações >  
Cálculos e Movimentações > tabela Movimento Fixo e lançar o “cód. 50” no 
plano de saúde correspondente; 

 Salvar as informações (tecla F10) 
 Arquivar documento em pasta própria. 

*Obs.: Disponível na Unidade de Recepção (1º andar do Edf. Paula Baptista), no 
posto da Unidade de Recepção (Pavimento garagem do Fórum Rodolfo Aureliano) e 
através da intranet na aba SGP. 

31.5. Gerenciamento da Cinemateca 
Padrão de qualidade: Atendimento cortês, preciso e imediato. 

Principais ações: 

http://www.tjpe.jus.br/intranet/index3.asp�
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31.5.1. Acesso ao sistema de gerenciamento da 
Cinemateca 

 Acessar a página do Tribunal de Justiça de Pernambuco (www.tjpe.jus.br) e 
clicar no link intranet; 

 Digitar matrícula e senha para autenticação na Intranet; 
 Escolher o sistema da Cinemateca; 
 Acessar o menu principal do gerenciamento da Cinemateca. 

31.5.2. Cadastro de locatário 
  Seguir todos os passos do item 31.5.1 
 Clicar em “locatários” no menu principal do gerenciamento da Cinemateca; 
 Clicar em cadastrar; 
 Preencher campos: Nome; Lotação; E-mail; Telefone e Nº de matrícula  
 Por fim confirmar 

31.5.3. Locações/Empréstimos 
 Seguir os passos do item 31.5.1; 
 Clicar em locações no menu principal do gerenciamento da Cinemateca; 
 Informar número de matrícula do locatário; 
 Confirmar dados do locatário; 
 Inserir tombo do DVD a ser locado (só são permitidos três empréstimos por vez 

para cada locatário, por exemplo: 3 DVD); 
 Preencher a data de devolução, respeitando sempre o período de 48 horas; 
 Confirmar a locação e solicitar a impressão da ficha de locação; 
 Imprimir ficha de locação, entregando uma via para o locatário assinar e 

arquivar a outra para comprovação de devolução. 

31.5.4. Devoluções de locações dentro do prazo 
 Seguir os passos do item 31.5.1; 
 Clicar em locações/devoluções no menu principal do gerenciamento da 

Cinemateca; 
 Informar o tombo ou matrícula do responsável pela locação; 
 Confirmar devolução no sistema; 
 Entregar ao locatário a 2ª. Via da ficha de empréstimo devidamente assinada 

como comprovante de devolução. 

31.5.5. Devoluções de locações fora do prazo 
 Seguir os passos do item 31.5.1; 
 Informar ao locatário da punição pelo atraso (30 dias para cada 1 dia de atraso). 

Obs.: A punição só será revertida com comprovação médica ou através da doação 
de um filme a Cinemateca. 

31.5.6. Recebimento de doações de filmes 
 Receber filme (DVD) do doador; 
 Entregar um cartão de agradecimento ao doador; 
 Inserir número de tombo no produto, seguindo a seqüência dos filmes já 

cadastrados; 
 Efetivar cadastro de novos filmes pela intranet (ver item 31.5.1); 

http://www.tjpe.jus.br/intranet/index3.asp�
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 Clicar em filmes – inserir no menu principal do gerenciamento da Cinemateca;  
 Preencher os campos: Nº do tombo; nome do título; gênero; tempo de duração; 

nome do doador; comentários de observação e sinopse 

Obs.: Geralmente, é necessário recorrer à internet para obter informações. 

31.5.7. Consulta de filmes 
 Seguir os passos do item 31.5.1; 
 Clicar em consultar – filmes em DVD, dependendo da informação repassada pelo 

interessado; 
 Detalhar e informar critério de pesquisa, por exemplo: formato, título do filme, 

gênero do filme ou tombo para verificar a situação do mesmo;  
 Informar ao cliente a situação do filme pesquisado. 

31.5.8. Impressão da relação de filmes 
 Seguir os passos do item 31.5.1; 
 Clicar em consultar – filmes em DVD ou filmes em VHS 
 Escolher a versão para imprimir, sendo disponibilizada a relação em ordem 

alfabética de todos os filmes cadastrados na Cinemateca. 

31.6. Gerenciamento da Livroteca 
Padrão de qualidade: Atendimento cortês, preciso e imediato. 

Principais ações: 

31.6.1. Acesso ao sistema de gerenciamento da 
Livroteca 

 Acessar a página do Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(http://www.tjpe.gov.br) e clicar no link intranet; 

 Digitar matrícula e senha para autenticação na Intranet; 
 Escolher o sistema da Livroteca; 
 Acessar o menu principal do gerenciamento da Livroteca. 

31.6.2. Cadastro de novo locatário 
 Seguir os passos do item 31.6.1. 
 Clicar em “usuários” no menu principal do gerenciamento da Livroteca; 
 Clicar em cadastrar; 
 Preencher campos: Nome; Lotação; E-mail; Telefone e Nº de matrícula;  
 Por fim confirmar. 

31.6.3. Locações/Empréstimos 
 Seguir os passos do item 31.6.1. 
 Clicar em empréstimos – empréstimos no menu principal do gerenciamento da 

Livroteca; 
 Inserir número de matrícula do interessado/usuário; 
 Confirmar dados do locatário/usuário; 
 Inserir tombo do livro a ser emprestado (são permitidos três empréstimos para 

cada usuário); 

http://www.tjpe.jus.br/intranet/index3.asp�
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 Preencher a data de devolução, respeitando sempre o período de 15 dias e 
podendo ser renovado por mais 15 dias apresentando o livro; 

 Confirmar empréstimo e solicitar a impressão da ficha de locação; 
 Imprimir ficha de empréstimo, entregando uma via para o locatário assinar e 

arquivar a outra para comprovação de devolução. 

31.6.4. Devoluções de empréstimos 
Dentro do prazo 

 Seguir os passos do item 31.6.1; 
 Clicar em locações - devoluções no menu principal do gerenciamento da 

Livroteca; 
 Informar o tombo ou matrícula do responsável pelo empréstimo; 
 Confirmar devolução no sistema e posteriormente entregar ao locatário a 2ª. Via 

da ficha de empréstimo devidamente assinada como comprovante de devolução. 

Fora do prazo 

 Seguir os passos do item 31.6.1; 
 Informar ao locatário da punição pelo atraso (sendo de 30 dias para cada 1 dia 

de atraso). A punição só será revertida com comprovação médica ou através da 
doação de um livro a Livroteca. 

31.6.5. Recebimento de doações de livros 
 Receber livro do doador; 
 Entregar um cartão de agradecimento ao doador; 
 Inserir número de tombo no produto, seguindo a seqüência dos livros já 

cadastrados; 
 Efetivar cadastro de novos livros pela intranet (ver item 31.6.1); 
 Clicar em livros – inserir no menu principal do gerenciamento da Livroteca;  
 Digitar dados sobre o novo livro: n° do tombo; nome do título; nome do autor 

(SOBRENOME, primeiro nome); data de doação; nome do doador e observação; 
 Geralmente, é necessário recorrer à Web para obter essas informações; 
 Identificar os livros através de etiquetas, por gênero seguindo a lista de cores 

padrão. 

31.6.6. Consulta de livros 
 Seguir todos os passos do item 31.6.1; 
 Clicar em consultar; 
 Detalhar critério de pesquisa, por exemplo: título do livro, autor, gênero ou 

tombo para verificar a situação do mesmo; 
 Informar ao cliente a situação do livro pesquisado. 

31.6.7. Impressão da relação de livros 
 Seguir os passos do item 30.11.1; 
 Clicar em consultar/livros; 
 Escolher a versão para imprimir, sendo disponibilizada a relação em ordem 

alfabética de todos os livros cadastrados na Livroteca. 
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31.7. Coordenação do Auxílio Transporte 
Padrão de qualidade: Lançamento realizado em 24 horas, dentro da legalidade e 
com impessoalidade. 

Principais ações: 

31.7.1. Consulta de recebimento de auxílio 
 Verificar no URH > Módulo Administração de Pessoal > Transações > 

Antecipações >Registro de Antecipações > pesquisa; 
 Informar dados para realização da pesquisa, preenchendo os campos: empresa 

(Cód. 1), matrícula, pesquisar (acessar a tecla F8) 
 Verificar tipo, espécie, quantidade, data inicial e final de recebimento do 

auxílio de vale transporte, sendo: 

Tipo: 1 – Modalidade Vale Eletrônico Metropolitano (VEM) 

 Esp.: 1 – vale tipo “A” 
 Esp.: 2 – vale tipo “B” 
 Esp.: 5 – vale tipo “D” 

Tipo: 2 – Modalidade pecúnia 

 Esp.: 20 – pecúnia simples 
 Esp.: 21 – pecúnia duplicada 

Qtde: Quantidade recebida de vales por mês  

 Geralmente 44, 88 ou 22 

Data de início de vigência (Dt Ini Vig) 

 Mostra a partir de qual mês e ano o servidor começou a perceber a modalidade 
do auxílio correspondente. 

Data final de vigência (Dt Fin Vig) 

 Mostra o último mês e ano em que o servidor recebeu aquela modalidade do 
auxílio. 

31.7.2. Mudança de lotação 
Redução de conduções 

 Verificar diariamente no Diário da Justiça Eletrônico, na seção da Secretaria de 
Gestão de Pessoas, se há novas lotações; 

 Identificar se o servidor já recebe auxílio (conforme item 31.7.1); 
 Conferir se há necessidade de alteração para deslocamento casa/trabalho; 
 Inserir alteração imediatamente no sistema URH. 

Duplicação de conduções 

 Verificar diariamente no Diário da Justiça Eletrônico, na seção da Secretaria de 
Gestão de Pessoas, se há novas lotações; Identificar se o servidor já recebe 
auxílio (conforme item 31.7.1); 

 Confirmar necessidade de duplicação de conduções para deslocamento 
casa/trabalho; 

 Entrar em contato com o servidor para que ele tenha ciência e providencie o 
requerimento específico com descrição do seu roteiro casa-trabalho e 
comprovante de residência atual (últimos três meses), em seu nome; 
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 Inserir modificações no sistema URH. 
 Enviar documento para o Arquivo. 

31.7.3. Cancelamento de vigência de qualquer 
tipo de auxílio 

 Receber requerimento de cancelamento de auxílio; 
 Seguir todos os passos do item 31.7.1. 
 Inserir o último dia do mês daquele quando foi recebido o requerimento no 

campo Dt Fin Vig. 
 Clicar no botão “salvar” ou pressionar a tecla F10.  
 Enviar documento para o Arquivo. 

*Obs.: O servidor não mais receberá, a partir do mês subseqüente, aquela espécie 
de auxílio que recebia. (Ex.: requerimento recebido em 07/11/2009, solicitando a 
exclusão do recebimento de auxílio-transporte. Será preenchido no campo “Dt Fin 
Vig” a data 30/11/2009). 

31.7.4. Análise de pedido de recebimento de 
pecúnia 

Compatível com a resolução n° 187/2006 

 Verificar se o pedido está de acordo com a resolução nº 187/2006 
(preenchimento em formulário próprio e devidamente assinado; comprovação 
de endereço residencial em nome do servidor; rota detalhada do percurso de 
deslocamento casa/trabalho); 

 Conferir pelo sistema URH o endereço e a lotação do interessado; 
 Confirmar dados com o interessado, em caso de divergência de informações; 
 Informar ao Cadastro Funcional para que modifique o endereço no sistema, em 

caso de dados desatualizados; 
 Confirmar dados do roteiro descritos no requerimento, através de alguns sites, 

por exemplo: 
 http://www.granderecife.pe.gov.br/consulta/itinerarios.asp; 
 http://maps.google.com.br/ 
 http://onibusrecife.com.br/comochegar. 

Casos omissos/excepcionais (resolvidos pelo Presidente) 

 Informar nome, matrícula, lotação (e portaria que o lotou, se possível), expor a 
peculiaridade trazida pelo servidor, se for o caso informar se há linha de ônibus 
que atende o percurso descrito; 

 Enviar à Secretaria Jurídica (antiga Consultoria Jurídica); 
 Aguardar publicação e retorno do processo com decisão do Exmº Presidente; 
 Enviar processo ao arquivo da DRH, se o pedido for indeferido. 
 Efetivar lançamento retroativo a data de requerimento, se pedido for julgado 

procedente (conforme item 31.7.4, 31.7.5 ou 31.7.6). 

31.7.5.  Lançamento do auxílio transporte na 
modalidade Vale Eletrônico Metropolitano [VEM] 

 Acessar no URH o módulo Administração de Pessoal > Transações> Antecipações 
> tabela Registro de Antecipações e clicar em pesquisa; 

 Preencher os campos: cód da empresa (01); n° matrícula do requerente; cód 
tipo (conforme especificada no item item 31.7.1); cód esp (conforme 
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especificada no item item 31.7.1); cód quantidade (conforme especificada no 
item item 31.7.1) e data de início de vigência; 

 Clicar no botão “salvar” ou pressionar a tecla F10. 

31.7.6. Lançamento do auxílio transporte na 
modalidade pecúnia simples de servidor beneficiado 
com auxílio transporte 
 Receber requerimento próprio de pecúnia simples; 
 Conferir pelo sistema URH qual tipo de auxílio-transporte recebido (conforme 

item 31.7.1); 
 Inserir a data final de vigência do tipo de auxílio anterior (conforme item 

31.7.3); 
 Acessar no URH > Módulo Administração de Pessoal> Transações> Antecipações> 

tabela Registro de Antecipações e clicar em pesquisa para lançar o novo pedido; 
 Salvar (tecla F10). 

31.7.7. Lançamento do auxílio transporte na 
modalidade pecúnia simples de servidor não 
beneficiado com auxílio transporte 
 Receber requerimento próprio de pecúnia simples; 
 Confirmar pelo sistema URH o não-recebimento de auxílio transporte (conforme 

item 31.7.1); 
 Acessar no sistema URH (Administração de Pessoal > Transações > Antecipações 

> Registro de Antecipações > Clicar em pesquisa) para lançar o novo pedido; 
 Preencher os campos: cód da empresa (01); n° matrícula do requerente;Digitar: 

2;Digitar: 20; cód quantidade (conforme especificada no item 31.7.1) e data de 
início de vigência 

 Clicar no botão “salvar” ou pressionar a tecla F10  
 Lançar o auxílio transporte na modalidade PECÚNIA DUPLICADA 

31.7.8. Lançamento do auxílio transporte na 
modalidade pecúnia duplicada 
 Receber requerimento próprio de pecúnia duplicada; 
 Conferir pelo sistema URH qual tipo de auxílio-transporte recebido (conforme 

item 31.7.1); 
 Verificar se o pedido está de acordo com a resolução nº 187/2006; 
 Inserir a data final de vigência do tipo de auxílio anterior (conforme item 

31.7.3); 
 Acessar no sistema URH (Administração de Pessoal >Transações > Antecipações > 

Registro de Antecipações  Clicar em pe squisa) para  lançar o novo pedido; 
 Preencher os campos: cód da empresa (01); n° matrícula do requerente; 

Digitar: 2;Digitar: 21;cód quantidade (conforme especificada no item 31.7.1) e 
data de início de vigência 

 Clicar no botão “salvar” ou pressionar a tecla F10; 
 Arquivar documento em pasta própria. 

31.7.9. Lançamento retroativo 
Completo 
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 Acessar no sistema URH (Administração de Pessoal >Transações > Cálculos e 
Movimentações > Movimento Variável) para lançamento do pedido retroativo; 

 Preencher os campos: cód da empresa (1); n° matrícula do requerente; Evento 
((888 (para pecúnia) ou 132 (vale-transporte)); Data Mov (data de inserção dos 
dados); Dt competência (último dia do mês daquele em entrará na folha) e data 
do pagamento (conforme cronograma disponibilizado pela DIPAG) e Valor. 

 Clicar no botão “salvar” ou pressionar a tecla F10. 

Fracionado 

 Seguir todos os passos do item 31.7.8 
 Calcular o valor a ser lançado da seguinte forma: 
 Contar os dias úteis abrangidos pelo período em que foi concedido o auxílio 

retroativo; 
 Fazer uma regra de três, considerando recebimento 2 passagens por cada um 

dos 22 dias de trabalho, relacionado ao valor percebido (pecúnia simples, 
duplicada ou o valor da passagem, se utilizar o bilhete eletrônico). Para 
verificar qual tipo de auxílio que o servidor recebe, deve-se seguir o item 
31.7.1. 

 Exemplo: se for deferido o recebimento retroativo de pecúnia simples a um 
servidor, a partir da data da sua entrada em exercício, que foi no dia 
14/06/2006, o valor referente ao mês de junho será calculado assim: 

Ex.: Se for deferido o recebimento retroativo de pecúnia simples a um servidor, a 
partir da data da sua entrada em exercício, que foi no dia 14/06/2009, o valor 
referente ao mês de junho será calculado assim: 

De 14 a 30 de junho tivemos 12 dias úteis (caso o dia 15/06 fosse feriado). 

De 14 a 30 de junho tivemos 12 dias úteis (dia 15/06 foi feriado). 

44 passagens ------------- R$ 107,08 

24 passagens ------------- R$ X 

  X = 107,08 * 24      X = 58,40 

31.7.10. Vale Transporte Eletrônico[VEM] 
 Acessar a pagina do VEM http://www.vemgranderecife.com.br; 
 Coloque a senha pra entrar na área reservada para compra e cadastro 

(vemtjpe1) 
 Para cadastrar um funcionário clique em “funcionários” e em incluir 
 Preencha o RG e o CPF, clica em continuar e começa a preencher o cadastro 
 Depois de ter preenchido todos os campos clique em Salvar e aguarde a 

confecção do(s) cartão (Cartões) que será feita pela Grande Recife em mais ou 
menos 6 dias úteis. 

Fazer a compra dos créditos do cartão VEM 

 Clique em “Pedidos” 
 Siga o passo a passo para realizar a compra do mês 
 1º Selecione o tipo: Por quantidade de dias úteis 
 Clique em Próximo passo 
 Preencha a quantidade de dias que será sempre 22 dias 
 Verifique no Relatório mensal de Vale q é retirado do access quem está de 

férias 
 Marque as pessoas que não receberão o vale no mês 
 Clique em próximo passo 

http://www.vemgranderecife.com.br/�
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 Finalize o Pedido e dê ok 
 Imprima o Boleto 
 Fazer CI assinada pela chefia e com o boleto anexado para a Diretoria 

Financeira 

Verificar se o pedido foi liberado pela Grande Recife 

 Clique em “Pedidos” 
 Clique em “Histórico de Pedidos” 
 Verifique o status do ultimo Pedido feito 
 Caso tenha a informação “Pago e Liberado” pode-se imprimir o Recibo 

31.8. Preparação de carteirinhas de 
benefícios 

Padrão de qualidade: Carteiras  confeccionadas com informações corretas e nos 
prazos acordados. 

Principais ações: 

31.8.1. Carteiras do Pró-lazer 
1º via 

 Receber duas vias da ficha de inscrição do Pró-Lazer do interessado, disponível 
na central de atendimento da DRH, no ponto de atendimento no Fórum Rodolfo 
Aureliano e na Intranet; 

 Verificar se a documentação exigida está completa e correta; 
 Arquivar na pasta física “Pendências Pró-Lazer/2009”, caso esteja faltando 

alguma documentação do servidor ou ficha de inscrição incompleta e transferir 
pendências com mais de um ano para a pasta física “Pendências Pró-lazer 
antigas”; 

 Verificar se o servidor é efetivo ou comissionado, caso contrário não é 
permitido; 

 Inserir os dados do servidor no sistema (NOME, ÓRGÃO, MATRÍCULA); 
 Colocar a data de validade de acordo com o dia e mês da confecção da carteira, 

acrescentando 2 anos para o vencimento. Ex: carteira confeccionada no dia 
20/02/2009 será válida até 20/02/2011; 

 Preencher o nome dos dependentes do servidor - cônjuge, companheiros (com 
apresentação da declaração de companheiro), filhos com idade até 21 anos e se 
universitários até 24 anos e mãe ou pai que sejam viúvos (com apresentação do 
atestado de óbito de um dos pais) - e a data de nascimento dos mesmos, no 
verso da carteira, e caso sobrem espaços ou o servidor não possua dependentes 
as linhas deverão ser completadas com “********”, para que não haja nenhum 
tipo de fraude; 

 Anotar na ficha de inscrição o número de registro que está na parte da frente da 
carteira, logo abaixo da validade; 

 Entregar para Agente Pró-lazer ou Agente Pró-lazer Adjunta conferir 
documentação dados contidos na carteira, e carimbar as duas vias da ficha de 
inscrição; 

 Guardar em pasta ou envelope a 1a. via da ficha de inscrição (responsabilidade 
do Agente Pró-lazer); 

 Enviar 2a. via da ficha de inscrição a EMPETUR para responsável pelo Programa 
Pró-lazer rubrique a carteira; 

 Aguardar retorno da carteira devidamente rubricada a SEBEN; 
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 Anexar carteira 1a. via da ficha de inscrição, conferindo dados; 
 Encaminhar carteira para o mesmo local por onde foi solicitada; 
 Aguardar busca da carteira pelo cliente ou portador (devidamente autorizado), 

que deverá protocolar na ficha de inscrição o recebimento da carteira; 
 Digitalizar ficha de inscrição em banco de dados da SEBEN (Iniciar > Executar > 

Ok > SEBEN COMPARTILHADA > PRÓ-LAZER); 
 Arquivar ficha de inscrição em pasta própria. 

2a. via (Renovação) 

 Receber apenas uma via da ficha de inscrição, com dados atualizados do 
interessado; 

 Seguir procedimentos semelhantes ao da 1ª via; 

Obs.: Prazo de entrega imediato, desde que apresentada documentação completa. 

31.9. Integração em folha de pagamento 
Principais ações: 

 Dar um clique no Módulo de Convênio no URH; 
 Clicar em seguida em Transações – Datas de Referência; 
  Aparecerá então uma tela para informar a empresa (que sempre será = 1);  
 Basta dar dois cliques seguidos no símbolo da lanterna que aparecerá a empresa 

1 – Tribunal de Justiça de PE; 
  Em seguida, devemos posicionar o cursor na seta que indica a passagem para a 

próxima página e dar um clique nela.  
 Deve ser informado neste campo o período correspondente ao mês a ser 

integrado o movimento (Ex.: Para integrar o movimento do mês de NOV/09, 
deverá ser informado o período Data Inicial = 01/11/2009 e Data Final = 
30/11/2009); 

 Informado o período, deve ser apertada a tecla F10 para salvar; 
 Clicar em seguida em Procedurais – Envia Lançamentos p/gfp; 
 O sistema então solicitará a informação Empresa =  (onde deverá sempre ser 

informado 1 Enter); 
 Em seguida o sistema solicitará a informação correspondente a Data de 

Pagamento =    (onde deverá ser informada a data de pagamento 
correspondente ao mês que se quer integrar – Ex.: Se o movimento do mês a ser 
integrado for NOV/09, então a data a ser informada é = 25/11/2009 – Enter); 

 Digitados os procedimentos anteriores, é só aguardar que o programa do sistema 
faça o trabalho de integração. 

Obs1*.: Depois que o movimento do mês estiver integrado à folha de pagamento 
respectiva, se houverem exclusões a serem feitas, as mesmas deverão ser efetuadas 
também no Movimento Variável, onde estarão integradas as parcelas do mês. 

31.10. Passo-a-Passo da Tutela 
Antecipada 

Principais ações: 

 Recebe-se o Ofício comunicando a Decisão Judicial que deverá estar em anexo e 
encaminha-se para a DDH para este enviar para o Presidente do Tribunal 

 Com o Cumpra-se do Presidente mais o Ofício e a decisão Judicial altera-se no 
Sistema URH e ou, TJPECONSIG.  
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 Se for Empréstimo Faz-se alteração no Variável do URH e expedem-se ofícios 
para o banco e juiz informando os procedimentos adotados (Lembrar de enviar 
e-mail para Zetra comunicando o ocorrido, pois, no mês seguinte altera-se no 
Tjpeconsig caso o banco envolvido não o tenha feito). 

 Se for Plano de saúde altera-se no URH e expede-se oficio informando ao plano 
os procedimentos adotados para as providencias cabíveis. 

31.11. Procedimento Para Informação de 
Exoneração 

Principais ações: 

 Após receber o Requerimento de Exoneração, verifica-se no ultimo 
contracheque os descontos consignados em folha 

 Informa-se no próprio requerimento quais as consignações verificadas no 
contracheque e encaminha-se o requerimento à Unidade de Provimento de 
Cargos 

 Expedem-se Ofícios para tais instituições informando que o servidor foi 
exonerado e que, portanto, deixará de ter salário. 

 Em caso de o requerimento ser de Licença sem vencimento repete-se todos os 
passos acima e se o servidor tiver plano de saúde fecha-se o final de vigência 

 Expede-se oficio para o plano informando sobre a licença e que o servidor não 
terá mais descontos em folha por não mais ter salário. 

 

EXEMPLO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Unidade de Provimento de Cargos, 
 

Informamos que o (a) servidor (a) não contraiu empréstimos consignados, tendo apenas como 
desconto em folha a contribuição em favor da ASPJ. Vale ressaltar que a mesma será oficiada 
nesta data. 

 
Recife,____ de_________de 2010 

 
__________________________________ 

Assinatura da chefia 
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32. Unidade de Ambiência 
Descrição das rotinas por atividade: 

32.1. Elaboração do planejamento para 
o ano seguinte 

Padrão de qualidade: Construir com os dois programas (Saúde Legal e Themis 
Cultural) o plano anual de trabalho, definindo objetivos e metas a serem 
alcançadas. 

Principais ações:  

 Realizar uma avaliação das ações com toda a equipe para levantamento de 
propostas a fim de elaborar o planejamento do próximo ano; 

 Elaborar uma planilha orçamentária dos custos dos projetos, a fim de solicitar 
liberação orçamentária do uso dos recursos do TJPECONSIG; 

 Estabelecer as metas prioritárias de acordo com o plano anual de trabalho; 
 Definir responsáveis, datas, locais e prazos para a realização das ações 

planejadas; 
 Atuar com articulador entre os espaços da Instituição, como mediador nas 

negociações e nos conflitos de interesse e como coordenador de toda a equipe 
dos Programas. 

32.2. Delegação 
Padrão de qualidade: Consolidar compromissos com distribuição de ações entre os 
membros dos Programas, objetivando melhor qualidade dos serviços prestados. 

Principais ações:  

 Distribuir tarefas com definição dos responsáveis para a execução das 
atividades; 

 Estabelecer prazos realistas e precisos para que a ação a ser realizada obtenha 
êxito; 

 Deixar os objetivos claros, com espaço para a criatividade dos responsáveis pela 
efetivação da ação. 

32.3. Monitoração 
Padrão de qualidade: Aprofundar conhecimento das ações previstas, consolidando 
compromissos, antecipando dificuldades e já identificando soluções. 

Principais ações:  

 Acompanhar o desenvolvimento das ações do Programa Saúde Legal e do 
Programa Themis Cultural; 

 Acompanhar as ações planejadas, detectando as dificuldades enfrentadas para 
orientação de soluções 

 Avaliar o desempenho da equipe para estimular responsabilidades e sustentar 
acordos;  

 Mediar conflitos e sempre que possível reconhecer avanços; 
 Gerar relatórios com os resultados alcançados por cada ação dos programas; 
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 Pesquisar no Sispe informações sobre o andamento dos processos encaminhados 
para possíveis intervenções. 

32.4. Socialização das ações dos projetos 
do Programa Saúde Legal e do Programa 
Themis Cultural 

Padrão de qualidade: Consolidar vínculos e socializar as informações, favorecendo 
a realização de ações voltadas para o Bem-Estar, a promoção da Cultura, promoção 
de saúde e qualidade de vida no trabalho. 

Principais ações: 

32.4.1. Reuniões 
 Articular os gestores dos projetos que compõem o Programa Saúde Legal 

(atividade física, prevenção de LER/DORT, gerenciamento de estresse, 
monitoramento de fatores de risco, alimentação saudável) com a equipe do 
Programa Themis cultural, reunindo periodicamente toda a equipe da Unidade 
de Ambiência, para socializar as informações e integração dos projetos;  

 Definir previamente os objetivos, os participantes, o local, a hora e o tempo de 
duração da reunião; 

 Convocar, através de e-mail, os participantes, informando data, horário e local; 
 Realizar reunião, ora com a equipe do Programa Themis Cultural, ora com a 

equipe do Programa Saúde Legal; 
 Elaborar atas, compilar, tabular e organizar as informações; 
 Registrar decisões; 
 Repassar via e-mail para toda a equipe de trabalho, o que ficou registrado na 

ata da reunião, a fim de cumprimento das decisões tomadas. 
 Avaliar, ao final, a reunião. 

32.4.2. Feedback 
 Realizar o feedback com as equipes do Programa Saúde Legal e do Programa 

Themis Cultural; 
 Criar um ambiente propício ao surgimento de novas idéias e de sugestões que 

contribuam para o desenvolvimento das ações; 
 Compartilhar os resultados e repercussões das ações desenvolvidas pelos 

programas. 

32.5. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte 
Administrativo (Nuad). 
 

32.6. Solicitação de cópias reprográficas 
Padrão de qualidade: Solicitar reprodução de materiais diversos para os projetos 
do Programa Saúde Legal e para o Programa Themis Cultural. 
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Principais ações: 

 Separar materiais para copiar; 
 Preencher formulário de requerimento de cópias, com o quantitativo 

necessário; 
 Encaminhar a solicitação para a Reprografia; 
 Receber e conferir original e cópias dos materiais. 

32.7. Programa Saúde Legal  
Padrão de qualidade: Criação e implementação de projetos, realização de ações de 
educação, prevenção e promoção para saúde visando uma melhor qualidade de vida 
no âmbito organizacional.  

Principais ações: 

Projeto de Atividade Física  

32.7.1. Avaliação Física 
 Preparação de texto relacionado à avaliação física; 
 Encaminhamento do texto para o Núcleo Audiovisual (Navi) a fim de confecção 

de cartazes e panfletos; 
 Divulgação da ação através de distribuição de panfletos no Fórum Paula 

Baptista, Rodolfo Aureliano, Thomaz de Aquino e Palácio da Justiça; 
 Divulgação da ação através dos seguintes meios de comunicação: rádio do 

Fórum Rodolfo Aureliano, jornal eletrônico Ascom, site Saúde Legal, revista 
eletrônica Comunica; 

 Reservar salas do Fórum Rodolfo Aureliano, Paula Baptista, Thomaz de Aquino e 
Palácio da Justiça de Pernambuco; 

 Criar cronograma baseado na disponibilidade das salas dos referidos fóruns; 
 Confeccionar e imprimir ficha de marcação da avaliação física com os seguintes 

itens: 
 Horários 
 Data da avaliação 
 Nome 
 Matrícula 
 Lotação 
 Telefone (celular e ramal) 
 E-mail 

 Orientar todos os que fazem parte da Unidade de Ambiência a forma de realizar 
a marcação para a Avaliação Física; 

 Separar os materiais necessários para a avaliação física: esfignomanômetro, 
estetoscópio, estadiômetro, adpômetro, simetrógrafo, cronômetro, fita 
métrica, banco de Wells, colchonetes, balança, computador com Excel, 
impressora, papel e caneta; 

 Caso não haja computador e/ou impressora solicitar ao NUAD antecipadamente; 
 Solicitar ao NUAD disponibilizar veículo e motorista para fazer o transporte dos 

materiais da avaliação conforme local determinado; 
 Telefonar e/ou enviar e-mail (um dia antes da realização da avaliação) aos 

inscritos confirmando data, hora e local e informando o traje adequado para a 
avaliação física; 

 Realizar avaliação física obedecendo aos parâmetros que se seguem: 
 Anamnese; 
 Hemodinâmica (Pressão Arterial); 
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 Perimetria; 
 Testes de flexibilidade, força e resistência muscular localizada; 
 Avaliação postural; 
 Freqüência cardíaca de repouso; 
 Resistência aeróbica; 
 Índice de massa corporal; 
 Percentual de gordura. 

 Inserir os dados da avaliação durante a execução da mesma, com o apoio de um 
estagiário de Educação Física; 

 Imprimir o resultado da avaliação física; 
 Entregar e explicar ao servidor o diagnóstico da avaliação; 
 Encaminhar os servidores aptos e interessados para a Caminhada Legal; 
 Ao final de toda intervenção tratar os dados da avaliação para confeccionar 

relatório final; 
 Entregar o relatório final a chefe da Unidade de Ambiência; 
 Apresentar os resultados nas reuniões do Programa Saúde Legal. 

32.7.2. Caminhada Legal 
 Preparação de texto informativo sobre a Caminhada Legal; 
 Encaminhar o texto para o Navi  solicitando a produção de cartazes e panfletos; 
 Divulgar a ação através de distribuição de panfletos e prestar esclarecimento 

sobre a mesma nos Fórum Paula Baptista, Rodolfo Aureliano, Thomaz de Aquino 
e Palácio da Justiça; 

 Divulgar a ação através dos seguintes meios de comunicação: rádio do Fórum 
Rodolfo Aureliano, jornal eletrônico Ascom, site Saúde Legal, revista eletrônica 
Comunica; 

 Confeccionar e imprimir ficha de inscrição da Caminhada Legal com os seguintes 
itens: 
 Horários 
 Data da avaliação 
 Nome 
 Matrícula 
 Lotação 
 Telefone (celular e ramal) 
 E-mail 

 Orientar todos os que fazem parte da Unidade de Ambiência a forma de realizar 
a inscrição para a Caminhada Legal; 

 Marcar avaliação física do colaborador para inserção ao programa de 
caminhada. 

 Conduzir os materiais: colchonetes, cones, cordas e outros materiais 
alternativos para o local de realização da caminhada; 

 Preparar os colaboradores para a atividade através dos exercícios de 
alongamento; 

 Orientar sobre a forma correta e eficiente de caminhar; 
 Organizar mensalmente o cronograma de atividades; 
 Avaliar mensalmente a Caminhada Legal e buscar melhoria contínua da 

atividade; 
 Apresentar os resultados nas reuniões do Programa Saúde Legal. 

32.7.3. Olimpíada TJPE 
 Reunir o Comitê para formulação do projeto; 
 Elaborar o Projeto; 
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 Solicitar ao Navi a confecção da Logomarca da Olimpíada; 
 Solicitar ao Navi a confecção da capa para o projeto; 
 Enviar o Projeto a diretoria para aprovação e análise; 
 Enviar o Projeto a presidência para aprovação do mesmo; 
 Preparar a lista dos pré-requisitos que terão que fazer parte do espaço a ser 

locado para a realização do evento; 
 Formular termo de referência para contratação de empresa de eventos 

esportivos; 
 Formular termo de referência para contratação de empresa de recreação e 

lazer; 
 Formular termo de referência para aquisição dos materiais; 
 Formular termo de referência para aquisição de backdrops; 
 Formular termo de referência para aquisição de camisas para o evento; 
 Formular termo de referência para aquisição de camisas para corrida; 
 Formular termo de referência para aquisição de kits (squeeze, boné e toalha 

com a logomarca da Olimpíada); 
 Encaminhar os termos de referência para a SAD; 
 Acompanhar os trâmites dos termos de referência: 
 Acessar o site do SISPE 
 Realizar login com usuário 
 Na janela de Funcionalidades, acessar o link pesquisar 
 Inserir o número do SISPE relacionado ao termo de referência 
 Clicar no link pesquisar 

 Contatar parceiros em potencial para patrocínio e promoção do evento; 
 Enviar o Projeto para os parceiros e/ou patrocinadores analisarem; 
 Contatar possíveis instituições que possam vir a disponibilizar a locação do 

espaço para a realização do evento; 
 Visitar os possíveis locais para averiguação dos espaços para locação; 
 Solicitar orçamento das possíveis instituições que possam vir a disponibilizar a 

locação do espaço para a realização do evento; 
 Solicitar por ofício a reserva do espaço selecionado para realização do evento; 
 Reunir-se com os profissionais de informática para solicitar a confecção do 

projeto do software específico para a inscrição na Olimpíada; 
 Contatar empresa de confecção de medalhas; 
 Elaborar o regulamento do evento; 
 Elaborar Termo de Responsabilidade; 
 Elaborar tabelas das modalidades; 
 Elaborar cronograma para a realização dos jogos; 
 Testar o software de inscrição e apontar possíveis falhas;  
 Publicar o regulamento das Olimpíadas TJPE no Diário Oficial; 
 Encaminhar o regulamento para Gerência de Gestão de Desempenho para 

publicação; 
 Enviar ofício solicitando o apoio da Secretaria de Administração do TJPE para 

fornecimento de água mineral em copo para todo o evento; 
 Enviar ofício ao Diretor do Fórum Rodolfo Aureliano para solicitar o uso do 

auditório no dia da realização do Congresso Técnico; 
 Solicitar a administração do Fórum Rodolfo Aureliano a instalação do som no 

auditório do fórum Rodolfo Aureliano no dia da realização do Congresso 
Técnico; 

 Enviar ofício para Fundação de Cultura do Recife solicitando a disponibilização 
da FREVIOCA para dar suporte à corrida; 

 Enviar ofício à Diretoria de Saúde solicitando ambulância, socorrista e médico 
para dar apoio médico durante toda realização do evento; 
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 Enviar ofício para DIRCON solicitando o uso das vias públicas para realização da 
caminha, da corrida e do passeio ciclístico; 

 Enviar ofício a Polícia Militar - BPtran solicitando a presença de batedores 
durante a realização das modalidades em vias públicas; 

 Enviar ofício a CTTU solicitando agentes de trânsito para viabilizar a corrida; 
 Solicitar através de e-mail a presença da equipe de reportagem do Navi e Ascom 

para registrar e fazer a cobertura de todo o evento; 
 Marcar reunião com as empresas interessadas nos termos de referência para 

maiores esclarecimentos; 
 Participar dos pregões relativos ao evento; 
 Reunir-se com as empresas vencedoras dos pregões para efeito de aprovação 

dos materiais utilizados na confecção do que consta nos termos de referência; 
 Visitar o espaço contratado para vistoria final; 
 Solicitar da engenharia a confecção de layout para utilização dos espaços 

reservados para o evento; 
 Enviar o layout para a empresa contratada; 
 Determinar início e encerramento das inscrições; 
 Solicitar ao Navi a produção de cartazes e panfletos para divulgação; 
 Divulgar a ação através de distribuição de panfletos e prestar esclarecimento 

sobre a mesma nos Fórum Paula Baptista, Rodolfo Aureliano, Thomaz de Aquino 
e Palácio da Justiça; 

 Divulgar a ação através dos seguintes meios de comunicação: rádio do Fórum 
Rodolfo Aureliano, jornal eletrônico Ascom, site Saúde Legal, revista eletrônica 
Comunica; 

 Divulgar a ação através de cartazes nas comarcas do interior; 
 Abrir inscrições para os servidores; 
 Monitorar as inscrições para possíveis alterações nas tabelas dos jogos; 
 Confeccionar as súmulas dos jogos; 
 Elaborar da programação do Evento e fazer sua divulgação; 
 Confeccionar as atas de freqüência para cada dia do evento, dos participantes 

da capital e do interior, usando esse documento como prova para recebimento 
de diárias dos servidores do interior; 
 Nome 
 Data e hora 
 Lotação 
 Matrícula 
 Comarca 
 Telefone e/ou e-mail 
 Assinatura 
 Montar equipe de estagiários (voluntários) de Educação Física para dar 

suporte ao evento. 
 Entrar em contato com as instituições de ensino superior solicitando alunos 

do curso de Educação Física. 
 Reunir-se com os alunos para apresentar o projeto Olimpíadas TJPE 
 Reunir-se com os alunos para apresentar cronograma e as respectivas 

tarefas. 
 Preparar em PowerPoint apresentação do Congresso Técnico; 
 Recebimento dos produtos que constam dos termos de referência; 
 Aprovação dos produtos; 
 Montar os kits; 
 Solicitar a Diretoria de Desenvolvimento Humano para que faça o convite ao 

Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco para participar do Congresso 
Técnico e da abertura da Olimpíada; 
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 Enviar ofício para o Diretor do fórum Rodolfo Aureliano convidando-o para 
participar do Congresso Técnico e da abertura da Olimpíada; 

 Enviar ofício para o responsável pelo Programa de Saúde do Tribunal de Contas 
do Estado convidando-o para o Congresso Técnico e da abertura da Olimpíada; 

 Solicitar ao NUAD a disponibilização de veículo e motorista para os dias do 
evento; 

 Solicitar ao NUAD a disponibilização de veículo e motorista para fazer o 
transporte dos kits para o fórum Rodolfo Aureliano; 

 Montar logística para distribuição dos kits e assinatura de freqüência: 
 Assinatura de ata 
 Entrega de atestado médico 
 Entrega de Termo de Responsabilidade 
 Entrega do Kit 

 Acompanhar a empresa de eventos na montagem de toda estrutura; 
 Conferir material constante dos termos de referência; 
 Anexar as tabelas dos jogos em local pré-estabelecido; 
 Distribuir os coordenadores e os estagiários em seus respectivos postos; 
 Entregar regulamento, súmulas e tabela de cada modalidade aos coordenadores 

responsáveis; 
 Acompanhar a empresa de recreação e lazer na montagem de toda estrutura. 
 Monitorar todos os jogos realizados; 
 Realizar cerimônia de entrega das premiações; 
 Levantamento da freqüência dos participantes; 
 Reunião de avaliação do evento; 
 Elaborar relatório de avaliação do evento; 
 Contatar o NAVI para confecção dos certificados de participação para os 

estagiários (internos e voluntários); 
 Contatar o NAVI para confecção do cartão de agradecimento aos parceiros 

internos (TJPE) e externos (parceiros e patrocinadores); 
 Enviar os cartões de agradecimento; 
 Reunir-se com os estagiários para a entrega dos certificados; 
 Envio da relação de freqüência dos servidores do interior para SAD para facilitar 

a conferência de diárias. 

32.7.4. Ginástica rápida: 
 Preparação de texto informativo sobre a ginástica rápida; 
 Encaminhamento do texto para o Navi para a confecção de cartazes e panfletos; 
 Divulgar a ação através de distribuição de panfletos e prestar esclarecimento 

sobre a mesma nos Fórum Paula Baptista, Rodolfo Aureliano, Thomaz de Aquino 
e Palácio da Justiça; 

 Divulgar a ação através dos seguintes meios de comunicação: rádio do Fórum 
Rodolfo Aureliano, jornal eletrônico Ascom, site Saúde Legal, revista eletrônica 
Comunica; 

 Estruturar um plano mensal da atividade; 
 Confeccionar e imprimir ficha de marcação da ginástica com os seguintes itens: 
 Horários 
 Data da ginástica 
 Nome 
 Matrícula 
 Lotação 
 Telefone (celular e ramal) 
 E-mail 

 Avaliação mensal das atividades. 
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Projeto de Prevenção de LER/DORT 

32.7.5. Seleção das Varas/setores para 
participarem do Projeto 

 Aplicar questionário para fazer levantamento inicial de queixas 
osteomusculares; 

 Observar, através do Projeto Sentinela (Perícia Médica), as Unidades com alto 
índice de absenteísmo por LER/DORT ; 

 Abrir inscrição pelo site do Programa Saúde Legal; 
 Organizar Planilha com as Unidades Participantes; 
 Contactar por telefone o Chefe de Setor para autorizar o início do Projeto. 

32.7.6. Minipalestra (Bate-papo) sobre LER/DORT 
 Contactar por telefone o Chefe de Setor para agendamento da minipalestra; 
 Preparar a ata de freqüência de participação; 
 Separar o material didático (Cartilha LER/DORT com Dicas Posturais); 
 Buscar em livros, internet e artigos, referencial teórico sobre LER/DORT; 
 Realizar a palestra, na própria vara, com duração de 15 a 20 minutos; 
 Avaliar e aprimorar as mini-palestras. 

32.7.7. Ajuste de Mobiliário  
 Agendar com o Chefe de Setor e colaboradores o dia do ajuste; 
 Preparar ata de freqüência de participação; 
 Ajustar individualmente o mobiliário de cada colaborador;  
 Realizar orientações posturais; 
 Entregar Cartilha de LER/DORT com Orientações Posturais. 

32.7.8. Avaliação de Dor ou Desconforto de 
Queixas Osteomusculares  

 Agendar com o Chefe de Setor e colaboradores dia e hora; 
 Preparar questionário de avaliação (dados demográficos e mapa de CORLETT); 
 Aplicação individual de questionário em cada colaborador; 
 Analisar individualmente as informações obtidas no questionário de Corlett,  

lançando-as no computador em planilhas do Excel; 
 Gerar gráfico de queixas de dor/desconforto; 
 Apresentar resultados para a equipe do Programa Saúde Legal. 

32.7.9. Ginástica Laboral  
 Agendar horário com Chefe de Setor; 
 Organizar cronograma de aulas inserindo e dividindo as Unidades selecionadas 

entre os membros da equipe responsável pela execução das atividades; 
 Preparar ata de freqüência de participação; 
 Preparar aulas; 
 Organizar material de apoio (faixas elásticas, bastões e bolas de massagem); 
 Contar mensalmente a adesão de cada Unidade; 
 Confeccionar relatório com número de atendimentos e taxa de adesão. 
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32.7.10. Produção de Artigos sobre prevenção 
de LER/DORT 

 Fazer reunião com a equipe do Projeto para discussão dos temas; 
 Pesquisar sobre o tema escolhido; 
 Confeccionar o artigo; 
 Corrigir o artigo; 
 Entregar artigo para equipe do Site. 

32.7.11. Aulas de Alongamento  
 Divulgar esta ação através do site Saúde Legal, via e-mail institucional ou 

através das outras ações do Programa Saúde Legal; 
 Agendar os horários por telefone ou presencialmente; 
 Preparar aulas; 
 Adquirir e organizar material de apoio (bolas, faixas elásticas, etc); 
 Definir horários; 
 Preparar ata de freqüência. 

32.7.12. Grupo de Estudo  
 Definir horário das reuniões; 
 Criar cronograma com os assuntos a serem discutidos; 
 Elaborar resumos e ficha mentos sobre os assuntos abordados. 

32.7.13. Pesquisas  
 Definir foco da pesquisa: nível de estresse individual, perfil de estresse 

institucional, principais fontes de tensão institucional, nível de tensão, 
benefícios da massoterapia, influência do relaxamento e da respiração, 
síndrome metabólica e estresse, dor crônica e estresse, entre outros; 

 Definir equipe de pesquisadores; 
 Definir público alvo; 
 Elaborar projeto; 
 Traçar cronograma; 
 Aprovar comitê de ética; 
 Desenvolver Termo de Consentimento; 
 Prepara material necessário – testes, questionários, termos, material para 

avaliação (física, médica); 
 Realizar Coleta de Dados; 
 Avaliar Resultados; 
 Elaborar Relatório; 
 Apresentar Relatório a Diretoria de Desenvolvimento Humano através da 

Gerência de Bem-estar – Unidade de Ambiência; 
 Fazer intervenções necessárias. 

Projeto de Monitoramento de Riscos 

32.7.14. Diagnóstico e Prevenção para a Saúde 
Cardiovascular no Tribunal de Justiça de Pernambuco 

 Revisar a Bibliografia da Literatura Científica para composição do Projeto de 
Saúde Cardiovascular; 
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 Elaborar Projeto de Saúde Cardiovascular de acordo com as normas da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CONEP- Ministério da Saúde); 

 Submeter o Projeto de Saúde Cardiovascular ao Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos do Hospital Geral Otávio de Freitas; 

 Prover equipe de trabalho que é composta por Médica, Enfermeira e auxiliar de 
Enfermagem, as quais se dirigem aos diversos setores previamente 
determinados dos quatro fóruns; 

 Determinar população a ser estudada segundo dados da SGP; 
 Solicitar da SGP, quantitativo de colaboradores ativos nos quatro principais 

fóruns do TJPE da cidade do Recife (Palácio da Justiça, Fórum Rodolfo 
Aureliano, Fórum Paula Baptista e Fórum Thomás de Aquino); 

 Preparar e realizar intervenção baseada no número de colaboradores ativos 
fornecido pela SGP; 

 Divulgar e sensibilizar o público alvo, junto à mídia interna do TJPE (Revista 
COMUNICA, ASCOM, Site Saúde Legal); 

 Dividir o projeto em duas etapas: 
 

 Etapa 1 – Etapa de Diagnóstico - Diagnóstico continuado de fatores de risco à 
saúde cardiovascular − hipertensão arterial, diabetes, obesidade e 
tabagismo − nos colaboradores ativos lotados em quatro fóruns do TJPE 
(Palácio da Justiça, Fórum Paula Batista, Fórum Tomaz de Aquino e Fórum 
Dês. Rodolfo Aureliano) a partir de fevereiro de 2011. 

 
a) Proceder a entrega do formulário do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e, aos colaboradores que concordarem em participar 
do projeto, serão entregues para preenchimento de questionário sobre 
fatores de risco cardiovasculares e, posteriormente, serão aferidos os 
parâmetros físicos (peso corporal; estatura; pressão arterial sistólica e 
diastólica; glicemia capilar ao acaso; circunferência abdominal) e 
entregue material educativo impresso; 

b) Identificar colaboradores com presença de um ou mais fatores de risco 
detectados para fundamentar a etapa de intervenção (Etapa 2), a partir 
da elaboração de listagem específica; 

c) Submeter ciclicamente, a cada dois anos, os colaboradores ativos do 
TJPE a uma nova avaliação da presente Etapa de Diagnóstico. 

d) Determinar a distribuição de freqüência de variáveis demográficas (sexo, 
idade) na população a ser estudada; 

e) Determinar a distribuição de freqüência de variáveis relacionadas ao 
trabalho no TJPE (tempo de serviço, setor de trabalho, tipo de vínculo 
institucional) na população a ser estudada; 

f) Determinar a distribuição de freqüência de variáveis clínicas 
relacionadas à anamnese (história de hipertensão ou de picos 
hipertensivos isolados ou de uso de anti-hipertensivos; história de 
diabetes tipo I ou tipo II ou de glicemia alterada; fumo de cigarros; visita 
anual a médico clínico; utilização dos serviços do Centro de Saúde Ângelo 
Jordão Filho − AJF) na população a ser estudada; 

g) Determinar a distribuição de freqüência de variáveis clínicas 
relacionadas ao exame físico (peso corporal; estatura; pressão arterial 
sistólica e diastólica; glicemia capilar ao acaso; circunferência 
abdominal). 

 
 Etapa 2– Etapa de Prevenção/Intervenção - Prevenção continuada em fatores 

de risco à saúde cardiovascular − hipertensão arterial, diabetes, obesidade, 
sedentarismo e tabagismo − a partir de fevereiro de 2011. A Etapa de 
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Prevenção consiste numa etapa educativa de monitorização que visa, 
primordialmente, mudanças nos hábitos de vida e reeducação para adoção 
de um estilo de vida mais saudável. 

 
a) Utilizar o “Cartão de Saúde Cardiovascular” para registro periódico dos 

parâmetros clínicos em monitoramento nos colaboradores com um ou 
mais fatores de risco cardiovascular detectados na Etapa de Diagnóstico 
(Etapa 1); 

b) Realizar visitas periódicas bimestrais a cada colaborador identificado 
como portador de um ou mais fatores de risco cardiovasculares para 
registro parâmetros clínicos em monitoramento; 

c) Promover, a cada visita periódica bimestral, orientações preventivas 
sobre saúde cardiovascular à população monitorada, a partir da 
aplicação de questionário específico de mudança de hábitos de vida e do 
fornecimento de material educativo atualizado em linguagem acessível;  

d) Aplicar questionário validado sobre estresse psicossocial aos 
colaboradores identificados diagnóstico ou suspeita de hipertensão 
arterial; 

e) Referir para acompanhamento médico especializado no Centro de Saúde 
Des. Ângelo Jordão Filho os colaboradores com presença de um ou mais 
fatores de risco cardiovascular que não disponham de plano privado de 
assistência à saúde. 

 
 Para as Etapas 1 e 2 os dados da anamnese e do exame físico serão obtidos a 

partir da visita dos profissionais de saúde in loco, ou seja, visitando cada 
colaborador em seu  respectivo setor do trabalho durante o expediente de 
serviço, realizando aferição de pressão arterial e glicemia, medição de 
circunferência abdominal, pesagem para cálculo do índice de massa corpórea 
(IMC) e orientação a respeito dos riscos de infarto e de acidente vascular 
cerebral (AVC); 

 Os dados de interesse para o trabalho são transferidos integralmente do 
formulário da pesquisa para um banco de dados criado no software de domínio 
público EPI-INFO versão 3.2.1, a fim de serem submetidos à análise estatística.  

32.7.15. Perícia Sentinela 
 Transferir periodicamente para planilhas e Banco de Dados as informações 

constantes no Livro de Registro de Pacientes submetidos à Perícia/Junta Médica 
do TJPE; 

 Elaborar Gráficos e Tabelas para facilitar a leitura e entendimento das 
informações; 

 Analisar estatisticamente as seguintes variáveis: quantitativo de perícias 
realizadas quantitativo de periciados quanto ao gênero; quantitativo mensal de 
dias de licença médica; distribuição do número de dias de licença médica por 
mês quanto aos setores mais informados; quantitativo mensal de perícias 
médicas, quanto às categorias de CID mais registradas; distribuição do 
quantitativo de perícias realizadas nos setores mais informados quanto às 
categorias de CID mais registradas; 

 Elaborar relatório atualizado dessas informações à SGP, aos membros 
integrantes do Programa Saúde Legal e à Diretoria de Saúde. 
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32.7.16. Eventos de Promoção de Saúde 
 Elaborar projetos para abordagem anual de focos de atenção à saúde no 

formato de semana de eventos, ou seja, durante a semana será veiculado 
informativos e nesse período acontecerá um evento: Semana de Saúde Mental 
(semana do Dia Mundial da Saúde – 7 de abril), Semana de Prevenção e Combate 
ao Glaucoma (semana do dia 26 de maio), Semana de Saúde do Homem (a 
definir), Semana de Saúde da Mulher (a definir); 

  Divulgar através da mídia do TJPE (Revista eletrônica - COMUNICA, site do 
Programa Saúde Legal, ASCOM, cartazes) de textos esclarecedores sobre os 
temas abordados durante toda a semana de eventos; 

 Realização de circuitos de aprendizado teórico e prático (estações seqüenciais) 
sobre os temas de saúde a serem abordados; 

 Avaliar junto à equipe de organização do evento os ajustes necessários para a 
otimização de novos eventos nos anos seguintes.  

32.7.17. Produção de Artigos sobre ações do 
Projeto de Monitoramento de Riscos 

 Fazer reunião com a equipe do Projeto para discussão dos temas; 
 Pesquisar sobre o tema escolhido; 
 Confeccionar o artigo; 
 Corrigir o artigo; 
 Entregar artigo de leitura informativa para equipe do Site Saúde Legal; 
 Enviar o artigo científico para Congressos e Periódicos.  

32.7.18. Formação de Grupo de Estudos e de 
Núcleo de Pesquisas  

 Formar equipe multidisciplinar de estagiários; 
 Criar cronograma com os assuntos a serem discutidos; 
 Elaborar seminários para otimizar o conhecimento e para trabalhar estatísticas 

sobre os assuntos abordados; 
 Definir focos das pesquisas, integrando os projetos do Programa Saúde Legal e 

da Diretoria de Saúde; 
 Definir equipe de pesquisadores; 
 Definir público alvo; 
 Elaborar projetos de pesquisas; 
 Traçar cronograma; 
 Desenvolver Termo de Consentimento; 
 Submeter projetos à aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos; 
 Prepara material necessário – testes, questionários, termos, material para 

avaliação (física, médica); 
 Realizar Coleta de Dado; 
 Avaliar Resultados; 
 Elaborar Relatório; 
 Apresentar Relatório à alta gestão do TJPE;  
 Fazer intervenções de saúde necessárias para a melhoria da qualidade de vida 

dos colaboradores do TJPE; 
 Elaborar e enviar artigos científicos para Congressos e Periódicos. 
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Projeto de Gerenciamento do Estresse 

32.7.19. Avaliação do nível de estresse  
 Definir objetivo – avaliação pessoal, avaliação institucional. 
 Definir público alvo; 
 Definir horário e local; 
 Preparar material antecipadamente – Questionário de Estilo de Vida e Inventário 

de sintomas de Stress em Adultos (ISSL); 
 Entregar Termo de Consentimento; 
 Aplicar o Questionário de Estilo de Vida; 
 Aplicar o inventário; 
 Avaliar o estilo de vida de cada participante; 
 Identificar a presença de estresse nos participantes; 
 Avaliar a fase do estresse do participante; 
 Avaliar a predominância de sintomas do estresse apresentado pelo participante; 
 Elaborar devolutivas para os participantes; 
 Desenvolver relatório com os resultados obtidos. 

32.7.20. Mini-palestras vivenciais sobre Estresse  
 Agendar as mini-palestras no planejamento anual do Programa Saúde Legal; 
 Buscar em livros, internet e artigos, referencial teórico sobre Estresse; 
 Discutir com a equipe os materiais pesquisados;  
 Desenvolver roteiro de apresentação; 
 Produzir materiais de apoio; 
 Divulgar inscrições no site do Programa Saúde Legal, Comunica e ASCOM. 
 Definir os horários e locais; 
 Confirmar as inscrições e pré-agendar por contato telefônico, presencialmente 

ou via e-mail. com os chefes das unidades, dia e horário das mini-palestras 
vivenciais. 

 Realizar a atividade 
 Avaliar e aprimorar as mini-palestras. 

32.7.21. Bate papos sobre Estresse  
 Agendar os Bate papos no planejamento anual do Programa Saúde Legal; 
 Definir o local e data; 
 Contatar o(s) palestrante(s);  
 Definir logística e equipe responsável. 
 Enviar Material de Divulgação para ser produzido pelo NAVI; 
 Fazer Divulgação do Evento; 
 Divulgar inscrições no site do Programa Saúde Legal, Comunica e ASCOM. 
 Confirmar as inscrições e pré-agendar por contato telefônico, presencialmente 

ou via e-mail. Com os chefes das unidades, dia e horário das mini-palestras 
vivenciais. 

 Realizar a atividade 
 Avaliar e aprimorar. 

32.7.22. Capacitações  
 Solicitar o curso de Gerenciamento de Estresse a Unidade de Aprendizagem; 
 Preparar material didático e audiovisual, enviar ao NAVI para ser formatado; 
 Definir e contatar equipe interdisciplinar responsável pela capacitação; 
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 Definir local, data e horário da capacitação; 
 Fazer divulgação aos instrutores interessados em serem multiplicadores; 
 Realizar capacitação; 
 Definir locais de atuação dos instrutores; 
 Fazer avaliação. 

32.7.23. Grupos de Gerenciamento do Estresse 
 Agendamento dos Grupos de Gerenciamento do Estresse no planejamento anual 

do Programa Saúde Legal; 
 Definir local e horário dos encontros; 
 Divulgar inscrições no site do Programa Saúde Legal, Comunica e ASCOM; 
 Pré- inscrição por telefone, e-mail ou presencialmente; 
 Confirmar as inscrições por telefone; 
 Providenciar textos, questionário, testes e inventário que serão utilizados; 
 Reservar Data-Show; 
 Elaborar roteiro de apresentação; 
 Criar apresentação de slides; 
 Preparar o local de encontro momentos antes de cada reunião; 
 Aplicar o Inventário de Sintomas de Stress em Adultos (ISSL), testes e 

questionários; 
 Discutir textos; 
 Realizar técnicas de relaxamento; 
 Avaliar os resultados referentes à aplicação do questionário de qualidade de 

vida dos participantes; 
 Avaliar os resultados referentes à aplicação do Inventário de Sintomas de Stress 

para Adultos (ISSL) dos participantes;  
 Avaliar os projetos de mudança dos participantes; 
 Elaborar as devolutivas das avaliações do ISSL, do questionário de qualidade de 

vida e do projeto de mudança para os participantes; 
 Desenvolver relatório com os resultados obtidos; 
 Fazer acompanhamento individual, quando necessário. 

32.7.24. Massagem Legal 
 Divulgar esta ação através do site Saúde Legal, via e-mail institucional ou 

através das outras ações do Programa Saúde Legal; 
 Agendar os horários por telefone ou presencialmente; 
 Confirmar a presença dos participantes agendados; 
 Preparar o local com antecedência; 
 Solicitar papel-toalha, touca descartável, álcool, dentre outros materiais de 

higiene, quando os mesmo estiverem em falta; 
 Prestar apoio as massoterapeutas; 
 Selecionar o material de avaliação do nível de tensão; 
 Elaborar relatórios periódicos; 
 Avaliar os níveis de tensão dos participantes. 

32.7.25. Oficinas de respiração e relaxamento 
 Pesquisar sobre técnicas de relaxamento e respiração; 
 Divulgar esta ação através do site Saúde Legal,via e-mail institucional ou 

através das outras ações do Programa Saúde Legal; 
 Agendar os horários por telefone ou presencialmente; 
 Confirmar a presença dos participantes agendados; 
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 Preparar o local com antecedência; 
 Selecionar o material de avaliação do nível de tensão; 
 Avaliar os níveis de tensão dos participantes; 
 Elaborar relatórios periódicos. 

32.7.26. Grupo de Estudo 
 Definir horário das reuniões; 
 Criar cronograma com os assuntos a serem discutidos; 
 Elaborar resumos e fichamentos sobre os assuntos abordados. 

32.7.27. Pesquisa 
 Definir foco da pesquisa: nível de estresse individual, perfil de estresse 

institucional, principais fontes de tensão institucional, nível de tensão, 
benefícios da massoterapia, influência do relaxamento e da respiração, 
síndrome metabólica e estresse, dor crônica e estresse, entre outros; 

 Definir equipe de pesquisadores; 
 Definir público alvo; 
 Elaborar projeto; 
 Traçar cronograma; 
 Aprovar comitê de ética; 
 Desenvolver Termo de Consentimento; 
 Prepara material necessário – testes, questionários, termos, material para 

avaliação (física, médica); 
 Realizar Coleta de Dados; 
 Avaliar Resultados; 
 Elaborar Relatório; 
 Apresentar Relatório a Diretoria de Desenvolvimento Humano através da 

Gerência de Bem-estar – Unidade de Ambiência; 
 Fazer intervenções necessárias. 

32.8. Programa Themis Cultural 
Padrão de qualidade: Transformar através da difusão da cultura a possibilidade de 
humanização da Instituição e a inclusão social, sempre primando pela otimização da 
Prestação Jurisdicional e à Cidadania. 

Principais ações: 

Realização de eventos culturais 

32.8.1. Eventos sem recursos financeiros do 
TJPE (Carnaval, por exemplo) 

 Definir o evento cultural, considerando a finalidade, a época e em relação ao 
perfil do Programa Themis Cultural, bem como os responsáveis por sua 
organização;  

 Fazer contato, via telefone ou e-mail, com pessoas físicas ou jurídicas 
potencialmente capazes de viabilizar a apresentação do produto cultural 
desejado;  

 Checar se a pessoa está disponível no período, negociando a apresentação sem 
ônus financeiro para o TJPE, que dará a contrapartida na divulgação do 
trabalho, 
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 Solicitar transporte (se necessário) e lanche, se houver disponibilidade 
financeira, além de infra-estrutura para a apresentação;  

 Enviar solicitação formal, por Ofício ou CI à pessoa convidada, se confirmada 
sua participação no evento, por meio de contato prévio;  

 Tentar outros contatos, se frustrado o primeiro, até conseguir agendar a 
participação de pessoa com perfil e disponibilidade para o evento. 

 Fazer as solicitações essenciais à realização do evento, através de CI (para 
diretores e administradores de prédio), Ofício (para desembargador, juiz e 
solicitações externas) e e-mail (para unidades da SGP); 

 Solicitar aos Diretores dos Fóruns e Administradores, a reserva do local de 
apresentação do evento, indicando período de realização, horário e demais 
dados necessários à boa realização da proposta;  

 Informar aos Diretores dos Fóruns e a Assessoria Policial Militar do prédio 
respectivo, com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência da 
realização do evento, autorização para acesso, no caso de horário antes do 
expediente, relacionando o nome das pessoas e suas identificações (RG ou 
matrícula);  

 Solicitar à Administração do Fórum Des. Rodolfo Aureliano, a veiculação de 
mensagens sobre o evento no sistema de som, indicando o texto, os dias de 
transmissão e negociando o formato da divulgação. Para o caso de outros 
edifícios, em que tal disponibilidade haja, proceder de modo análogo;  

 Solicitar ao Nuad (Núcleo de Suporte Administrativo), solicitar os equipamentos 
necessários ao evento (multimídia, som, notebook, tela de projeção entre 
outros cabíveis) e lanches, quando for preciso; 

 Solicitar ao Navi (Núcleo Audiovisual), a produção de material de divulgação 
(cartazes, folders, banners, convites, cartões de agradecimento, panfletos, 
página de internet), matéria no Comunica e apoio possível decoração;  

 Indicar à Assessoria de Comunicação Social (Ascom), para veiculação de texto no 
mural de avisos da página da internet do TJPE, e quando oportuno através do 
Boletim Ascom – com 24 horas de antecedência da data que se deseje ver 
divulga a referida mensagem;  

 Quando for necessária estrutura para a realização do evento (tablados, paredes 
e divisórias temporárias, entre outros), solicitar, para este caso, graciosamente, 
a um órgão do TJPE ou um possível parceiro que possua e esteja apto a dispor 
do material e dos equipamentos referidos. 

 Solicitar à entidades parceiras (quando houver), fornecer o apoio de infra-
estrutura necessária ao evento, após contato telefônico prévio;  

 Acompanhar a realização do evento; 
 Quando necessário solicitar à Assessoria de Cerimonial da Presidência o devido 

apoio para apresentação do evento em questão, bem como as parcerias 
possíveis. 

 Convocar reunião para avaliação do evento com todas as unidades e partes 
envolvidas, produzindo relatório.  

Obs.: em todos os casos toda antecedência favorecerá ao sucesso da proposta a ser 
realizada. Desse modo, sugere-se o limite máximo de tempo para solicitar, o 
intervalo de sete dias de antecedência. 

32.8.2. Eventos com recursos financeiros do 
TJPE  

 Elaborar projeto para autorização da presidência, em se tratando de evento de 
grande porte;  
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 Em caso de Notório Saber, apresentação de especialista único: Solicitar 
proposta da pessoa já definida para apresentar o produto cultural, com o 
respectivo orçamento discriminado, Curriculum Vitae e dossiê 
comprobatório de sua excelência profissional; 

 Em caso diferente de do parágrafo supra (para artistas, demais prestações 
de serviços, artísticos ou de outra natureza, importante para a realização do 
evento), solicitar no mínimo três propostas (orçamento discriminado, 
Curriculum Vitae, dossiê) a especialistas competentes para o devido 
procedimento licitatório. 

 Elaborar Termo de Referência (projeto: objeto, objetivo, justificativa, 
definições do serviço ou produto cultural, competência do Tribunal de Justiça, 
disposições gerais, custos e cronograma) para contratação da pessoa detentora 
do produto cultural, contendo a proposta solicitada e a indicação de um período 
de realização que considere o tempo de tramitação para autorizar o evento;  

 Acompanhar a tramitação do projeto;  
 Seguir procedimentos do item 32.3.1.1, que couberem, depois de autorizada a 

contratação.  

32.8.3. Eventos com recursos financeiros de 
patrocinadores 

 Solicitar à pessoa já definida para apresentar o produto cultural, com o 
respectivo orçamento discriminado e dossiê profissional (para pessoas físicas ou 
jurídicas) 

 Preparar dossiê (portfólio), quando se tratar de evento de grande e médio 
porte, para o conhecimento da Presidência. 

 Escrever projeto de patrocínio para contratação da pessoa ou grupo detentor do 
produto cultural, contendo a proposta solicitada e a indicação de um período de 
realização que considere o tempo de tramitação para captação do patrocínio;  

 Fazer ofício, tendo como anexo o projeto, dirigido ao potencial patrocinador;  
 Acompanhar a tramitação da demanda junto ao potencial patrocinador;  
 Seguir os procedimentos do item 32.3.1.1 que couberem, depois de autorizado o 

patrocínio e depositada a quantia necessária à realização do evento.  

32.8.4. Pós-Evento 
 Monitorar as últimas etapas do projeto, até o seu arquivamento; 
 Solicitar nota fiscal de serviços e/ou produtos aos fornecedores, após a 

realização do evento; 
 Enviar nota fiscal de serviços e/ou produtos para a DDH|SGP (Diretoria de 

Desenvolvimento Humano da Secretaria de Gestão de Pessoas), a fim de que 
possa ser dado o atesto do serviço/produto; 

 Enviar a nota fiscal atestada para a DIFIN (Diretoria Financeira) para 
providenciar o pagamento do serviço/produto; 

 Elaborar dossiê de prestação de contas (imagens, textos, vídeos, reportagens, 
vídeos (todos estes ou parte) quando houver). 

32.8.5. Home Page: Interface digital do 
programa Themis Cultural 

 Elaboração de conteúdo afinado com as ações como informação e formação, 
através de editoriais; 

 Repaginar layouts, linguagem e visualidade do site; 
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 Elaboração de agenda cultural a partir de pesquisa digital; 
 Criação e acompanhamento de ambiente de interlocução com o público-alvo; 
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33. Gerência da Gestão do 
Desempenho [GGD] 

Descrição das rotinas por atividade: 

33.1. Publicações  
Padrão de qualidade: Rapidez e confiança no envio da publicação.  

Principais ações:  

 Receber através de e-mail, solicitação de publicação, com os dias de publicação 
pré-determinados;  

 Salvar em Desktop /Resenha DDH;  
 Fazer os procedimentos próprios do DJE.  
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34. Unidade de Avaliação do 
Desempenho [UAD] 

Descrição das rotinas por atividade: 

34.1. Contato inicial com o servidor 
Padrão de qualidade: Atendimento prestado com urbanidade, impessoalidade e 
clareza nas informações. 

Principais ações: 

 Receber informação da data e local da posse individual ou coletiva em que será 
realizada a palestra informativa sobre Estágio Probatório da Unidade da 
Gerência de Seleção e Acolhimento;  

 Durante a palestra será entregue a cada servidor o Manual do Servidor em 
Estágio Probatório;  

 Arquivar documento de ciência relativo ao Estágio Probatório, oriundo da 
Gerência de Seleção e Acolhimento devidamente assinado pelo(s) recém-
nomeado(s) em pasta física. (Arquivada na Gerência)  

Obs: Após o fim do estágio probatório, o documento será enviado para a Unidade de 
Arquivo da DGF. 

34.2. Emissão de relatórios 
Padrão de qualidade: Relatórios emitidos com dados precisos e consistentes. 

Principais ações: 

34.2.1. Relatório de avaliação por média 
Servidor único 

 Acessar ícone Avaliação-relatório (Avaliação de Desempenho) na área de 
trabalho; 

 Escolher ícone de Avaliação por Média; 
 Digitar a matrícula do servidor; 
 Clicar em Avaliação por Média; 
 Aguardar visualização do relatório; 
 Informar os itens solicitados (nome do usuário, senha e servidor) e clicar em Ok; 
 Salvar arquivo do relatório contendo os seguintes dados: matrícula, nome, 

etapas realizadas e suas respectivas médias. 

Vários servidores 

 Acessar ícone Avaliação-relatório (Avaliação de Desempenho) na área de 
trabalho; 

 Preencher o campo de datas, indicando e início e o final do período que se quer 
extrair as notas;  

 Clicar em Avaliação por Média;  
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 Aguardar visualização do relatório contendo os seguintes dados, matrículas, 
nomes, médias e etapas de todos os servidores que enviaram o formulário 
dentro do período solicitado;  

 Abrir arquivo novo no Word;  
 Clicar na opção “Sim”;  
 Salvar arquivo em D:\, nomear como Notas e datar; (Notas 25/03/10); 
 Formatar e editar arquivo conforme padrão UAD em D:\.  

34.2.2. Cronograma de estágio probatório 
 Acessar ícone Avaliação-relatório (Cronograma) na área de trabalho; 
 Gerar automaticamente cronograma pelo URH. 
 Imprimir. 

34.2.3. Relatórios gerenciais 
 Acessar ícone Avaliação-relatório (relatórios gerenciais) na área de trabalho; 
 Definir o período para extração do relatório; 
 Clicar em atualizar; 
 Escolher tipo de relatório desejado: 
 Enviados fora do prazo; 
 Não enviados até agora; 
 Efetivos exonerados. 

34.3. Cadastro de formulário de 
avaliação manual* 

Padrão de qualidade: Rapidez na inclusão no URH para avaliações impedidas de 
serem enviadas on-line, em casos excepcionais, e divulgação das notas. 

Principais ações: 

 Receber documento através do Sispe;  
 Efetivar cadastro do formulário manual, intranet;  
 Ir na guia Gerenciamentos, escolher a opção Avaliação de Estágio Probatório;  
 Inserir matrícula do avaliado e do avaliador e selecionar o tipo de tarefas;  
 Selecionar etapa e tipo de chefia;  
 Pontuar os aspectos comportamentais;  
 Colocar tarefas e notas de acordo com o formulário manual;  
 Observar se há algum comentário por escrito, se sim, inseri-lo (opção do 

avaliador);  
 Cadastrar;  
 Enviar o formulário através do Sispe para a Unidade de Arquivo da DGF. 

*Obs.: Serão aceitos formulários impresso apenas em casos excepcionais. 

34.4. Apuração do desempenho por 
etapa 

Padrão de qualidade: Clareza e transparência nas publicações de notas dos 
servidores, assegurando a tranqüilidade e confiança dos mesmos. 

Principais ações: 
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34.4.1. Avaliações realizadas corretamente 
 Aguardar o envio eletrônico/manual das avaliações pelos servidores;  
 Gerar relatório mensal das avaliações;  
 Imprimir o documento e recolher a assinatura do Chefe da UAD;  
 Enviar arquivo ao DJE pela intranet para publicação mensal das notas;  
 Guardar cópia do documento, certificar data de publicação e arquivar em pasta 

de notas publicadas da UAD. 

34.4.2. Avaliações com problemas justificados 
 Receber os documentos da Unidade de Recepção;  
 Deferir, ou não, requerimentos, publicando no DJE, dando ciência ao servidor 

das solicitações quanto à avaliação de estágio probatório; 
 Enviar para a Unidade de Monitoramento do Desempenho os documentos   

daqueles servidores que, apesar de justificarem, apresentaram problemas com a 
entrega da avaliação; 

 Identificar tipos de problemas (adiantamentos, atrasos e não-enviados) e 
localizar informações no URH ou outras fontes de informação para embasar a 
decisão da Chefia da Unidade 

 Quando houver necessidade de alteração na área restrita do sistema (ações que 
a GGD/UAD não tiver autorização do sistema para efetuar determinada 
alteração), encaminhar a solicitação de retificação ou ocorrência à SETIC, 
através de email, acompanhar o atendimento da solicitação;  

 Encaminhar o documento através do Sispe para a Unidade de Arquivo, quando a 
retificação ou ocorrência for solucionada.  

34.4.3. Avaliações com problemas não 
justificados 

 Gerar relatório de avaliação mensal para identificar problemas;  
 Identificar tipos de problemas (adiantamentos, atrasos e não-enviados);  
 Informar ao servidor o problema identificado e solicitar correção/justificação;  
 Aguardar o envio de justificativa do servidor;  
 Localizar informações no URH ou outras fontes de informação para embasar a 

decisão da Comissão do Estágio Probatório;  
 Encaminhar para consagração da decisão com rodada de assinaturas ou 

manifestações de opiniões dos membros da Comissão;  
 Enviar a decisão da Comissão do Estágio Probatório para DJE para publicação ;  
 Certificar data da publicação;  
 Encaminhar o documento através do Sispe para a Unidade de Arquivo.  

34.5. Processo de estabilidade e 
homologação de resultados 

Padrão de qualidade: Processos de avaliação concluídos e laudos enviados à 
Presidência após o final do estágio probatório. 

Principais ações: 

34.5.1. Abertura do processo de estabilidade 
 Agrupar servidores com épocas de exercícios próximos;  
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 Formatar o processo de abertura seguindo o padrão fixado pela UAD (nome, 
cargo, nomeação e exercício de cada servidor);  

 Enviar para assinatura da Comissão de Apuração do Estágio Probatório;  
 Criar novo registro do processo no Sispe;  
 Enviar a inicial do processo para o DJE através da intranet e efetivar publicação;  
 Certificar a publicação;  
 Aguardar que grupos de servidores finalizem a avaliação do estágio probatório 

para a homologação dos resultados. 

34.5.2. Homologação de resultados 
 Formatar laudos(02) de notas(conforme item 34.2.1) e ato seguindo padrão 

UAD;  
 Imprimir documentos e recolher as assinaturas da Comissão de Apuração do 

Estágio Probatório;  
 Remeter o processo à Presidência através do Sispe, para  assinatura do ato;  
 Solicitar “número de Ato” à Secretária da SGP;  
 Enviar o ato ao DJE para publicação;  
 Certificar publicação;  
 Anotar os dados de estabilidade (data, nº DJE, média final e nº do ato) de cada 

servidor no Arquivo (D-Arquivo Estágio Probatório) de acordo com o ano do 
processo; 

 Enviar cartão de felicitações, “on line”, pela conquista da estabilidade;  
 Formar novo grupo e reinicializar os procedimentos até que todos os servidores 

listados nesse processo finalizem o estágio probatório;  
 Certificar a não homologação da estabilidade de alguns servidores (exoneração, 

falecimento, troca de cargo e outros), após a homologação de todos os 
servidores em exercício;  

 Enviar o processo para a Unidade de Arquivo através do Sispe. 

34.6. Procedimentos Administrativos: 
Despachos/ Decisões da UAD  

Padrão de qualidade: Rapidez na resposta, imparcialidade, impessoalidade, 
jurisprudência.  

Principais ações:  

 Receber o documento através do Sispe;  
 Identificar o tipo de documento;  
 Coletar dados/informações no URH ou outras fontes de informação para 

embasar a decisão;  
 Encaminhar os requerimentos ao estagiário  para digitar a Resenha a ser 

publicada; 
 Enviar a decisão para o DJE para publicação;  
 Certificar data de publicação;  
 Encaminhar o documento através do Sispe para a Unidade de Arquivo. 

34.6.1. Reuniões da Comissão de Apuração do 
Estágio Probatório  

Recursos  
 Identificar tipo de problemas através dos relatórios;  
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 Tomar providências necessárias (oficiar, aguardar comprovações e outros) para 
resolução do problema;  

 Coletar dados/informações no URH ou outras fontes de informações para 
embasar a decisão da Comissão do Estágio Probatório;  

 Solicitar laudo de avaliação psicológica dos envolvidos a UAF, se necessário;  
 Encaminhar para consagração dos membros da Comissão do Estágio Probatório 

com rodada de assinaturas ou manifestações de opiniões;  
 Enviar a decisão da Comissão do Estágio Probatório para publicação no DJE;  
 Certificar data de publicação;  
 Encaminhar o documento através do Sispe para a Unidade de Arquivo. 

34.7. Consulta de avaliação no URH 
Padrão de qualidade: Confiança nas informações obtidas no URH. 

Principais ações: 

34.7.1. Avaliação enviada 
 Clicar no ícone URH\AVALIAÇÃO na área de trabalho;  
 Informar nome e senha do usuário;  
 Acessar o URH > Módulo de Avaliação de Pessoal > tabela Avaliações > aba 

Avaliação Gerencial> tabela Pessoa Física;  
 Preencher campos solicitados (empresa 1; matrícula ou nome do servidor) e 

realizar pesquisa;  
 Visualizar matrícula, nome, etapas realizadas, tipos de chefia, tarefas e data da 

avaliação (data de envio ao URH) de cada servidor pesquisado.  

34.8. Consulta de tabelas no URH 
Padrão de qualidade: Consultar tabelas do URH, a fim de saber a situação atual do 
servidor, como lotação, licenças, dados pessoais, a fim de fornecer informações e 
amparar decisões. 

Principais ações: 

 Acessar o URH > Módulo Administração Pessoal > Transações > Cadastro de 
Terceiros > tabela pessoa física (para dados pessoais); 

 Acessar a aba Registro de Cargo> aba Registro de Unidades Organizacionais ou 
aba Registro de Situação (para consulta sobre o emprego) ou aba históricos 
funcionais > aba privativos. 

34.9. Recebimento e envio de 
documentos [Sispe] 

Conforme procedimento descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção. 

34.10. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Administrativo. 
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35. Unidade de Monitoramento 
do Desempenho 

Descrição das rotinas por atividade: 

35.1. Contato inicial com o servidor  
Padrão de qualidade: Atendimento prestado com urbanidade, impessoalidade e 
clareza nas informações.  

Principais ações:  

 Receber informação da data e local da posse individual ou coletiva em que será 
realizada a palestra informativa sobre Estágio Probatório da Unidade de 
Instrutoria Interna;  

 Durante a palestra será entregue a cada servidor o Manual do Servidor em 
Estágio Probatório;  

 Arquivar documento de ciência relativo ao Estágio Probatório, oriundo da 
Gerência de Seleção e Acolhimento devidamente assinado pelo(s) recém-
nomeado(s) em pasta física. (Arquivada na Gerência)  

Obs: Após o fim do estágio probatório, o documento será enviado para a Unidade de 
Arquivo da DGF.  

35.2. Emissão de relatórios  
Padrão de qualidade: Relatórios emitidos com dados precisos e consistentes, 
propiciando a análise do desempenho dos servidores, para efeito de fornecer 
subsídios ao programa anual de aprendizagem e encaminhamento adequado dos 
servidores que precisem de acompanhamento sócio-psicológico.  

Principais ações:  

35.2.1. Relatório de avaliação por média do 
Estágio Probatório  

Servidor único  

 Acessar ícone Avaliação-relatório (Avaliação de Desempenho) na área de 
trabalho;  

 Escolher ícone de Avaliação por Média;  
 Digitar a matrícula do servidor;  
 Clicar em Avaliação por Média;  
 Aguardar visualização do relatório;  
 Informar os itens solicitados (nome do usuário, senha e servidor) e clicar em Ok;  
 Salvar arquivo do relatório contendo os seguintes dados: matrícula, nome, 

etapas realizadas e suas respectivas médias.   

Vários servidores  

 Acessar ícone Avaliação-relatório (Avaliação de Desempenho) na área de 
trabalho; 
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 Preencher o campo de datas, indicando e início e o final do período que se quer 
extrair as notas;  

 Clicar em Avaliação por Média;  
 Aguardar visualização do relatório contendo os seguintes dados, matrículas, 

nomes, médias e etapas de todos os servidores que enviaram o formulário 
dentro do período solicitado;  

 Abrir arquivo novo no Word;  
 Clicar na opção “Sim”;  
 Salvar arquivo em D:\, nomear como Notas e datar; (Notas 25/03/10)  
 Formatar e editar arquivo conforme padrão UAD em D:\.  

35.2.2. 35.2.2. Novo cronograma do Estágio 
Probatório  

 Abrir: Desktop e utilizar o sistema CALCDATA;  
 Colocar o nome do servidor e a data da volta ao exercício nos campos 

delimitados e automaticamente a tabela produzirá as novas datas;  
 Publicar no DJE e enviar para o e-mail do servidor, explicando que as datas do 

cronograma que se encontram na ficha funcional on-line não poderão ser 
alteradas e anotar na pasta: “servidores com novo cronograma”. 

35.2.3. 35.2.3. Relatórios da Avaliação do 
Desempenho por Competências (ADC)  

 Em construção, junto a SETIC (Aguardando publicação da resolução). Foram 
solicitados os seguintes relatórios: 
  Por servidor: Por cada item da ADC, média geral anual e bienal; 
  Por Unidade de Trabalho: Por cada item da ADC, por comparação com 

outras unidades, média geral anual e bienal; 
  TJPE: Resultado anual final e por comparação bienal.  

 

35.3. Cadastro de formulário de 
avaliação manual*  

Padrão de qualidade: Rapidez na inclusão no URH para avaliações impedidas de 
serem enviadas on-line, em casos excepcionais, e divulgação das notas.  

Principais ações:  

 Receber documento através do Sispe;  
 Efetivar cadastro do formulário manual, intranet;  
 Ir na guia Gerenciamentos, escolher a opção Avaliação de Estágio Probatório;  
 Inserir matrícula do avaliado e do avaliador e selecionar o tipo de tarefas;  
 Selecionar etapa e tipo de chefia;  
 Pontuar os aspectos comportamentais;  
 Colocar tarefas e notas de acordo com o formulário manual;  
 Observar se há algum comentário por escrito, se sim, inseri-lo (opção do 

avaliador);  
 Cadastrar;  
 Enviar o formulário através do Sispe para a Unidade de Arquivo.  

*Obs.: Serão aceitos formulários impresso apenas em casos excepcionais.  
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35.4. Consulta de avaliação no URH  
Padrão de qualidade: Confiança nas informações obtidas no URH.  

Principais ações:  

35.4.1. Avaliação enviada  
 Clicar no ícone URH\AVALIAÇÃO na área de trabalho;  
 Informar nome e senha do usuário;  
 Acessar o URH > Módulo de Avaliação de Pessoal > tabela Avaliações > aba 

Avaliação Gerencial> tabela Pessoa Física;  
 Preencher campos solicitados (empresa 1; matrícula ou nome do servidor) e 

realizar pesquisa;  
 Visualizar matrícula, nome, etapas realizadas, tipos de chefia, tarefas e data da 

avaliação (data de envio ao URH) de cada servidor pesquisado.  

35.5. Consulta de tabelas no URH  
Padrão de qualidade: Consultar tabelas do URH, a fim de saber a situação atual do 
servidor, como lotação, licenças, dados pessoais, a fim de fornecer informações e 
amparar decisões.  

Principais ações:  

 Acessar o URH > Módulo Administração Pessoal > Transações > Cadastro de 
Terceiros > tabela pessoa física (para dados pessoais);  

 Acessar a aba Registro de Cargo> aba Registro de Unidades Organizacionais ou 
aba Registro de Situação (para consulta sobre o emprego) ou aba históricos 
funcionais > aba privativos. 

35.6. Recebimentos de Avaliações com 
Problemas 

35.6.1. Avaliações com problemas justificados 
 Receber da Unidade de Avaliação do Desempenho documentos para 

monitoramento;  
 Deferir, ou não, requerimentos, publicando no DJE, dando ciência ao servidor 

das solicitações quanto à avaliação de estágio probatório; 
 Fazer monitoramento daqueles servidores que, apesar de justificarem, 

apresentaram problemas com a entrega da avaliação; 
 Identificar tipos de problemas (adiantamentos, atrasos e não-enviados) e 

localizar informações no URH ou outras fontes de informação para embasar a 
decisão da Chefia da Unidade 

 Quando houver necessidade de alteração na área restrita do sistema (ações que 
a GGD/UAD não tiver autorização do sistema para efetuar determinada 
alteração), encaminhar a solicitação de retificação ou ocorrência à SETIC, 
através de email, acompanhar o atendimento da solicitação;  

 Encaminhar o documento através do Sispe para a Unidade de Arquivo, quando a 
retificação ou ocorrência for solucionada. 
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35.7. Recebimento e envio de 
documentos [Sispe] 

Conforme procedimento descrito no item 5.5 da Unidade de Recepção. 

35.8. Solicitação de material de 
expediente 

Conforme procedimento descrito no item 4.8 do Núcleo de Suporte Administrativo. 
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36. Unidade de 
Acompanhamento Funcional 
[UAF] 

Descrição das rotinas por atividade: 

36.1. Assessoramento e 
acompanhamento de servidores com 
inadaptação e inadequação funcional 

Padrão de qualidade: Satisfação e bem-estar dos servidores adaptados nas 
unidades organizacionais e dos servidores adequados ao cargo compatível a suas 
habilidades e condições de saúde. 

Principais ações: 

36.1.1. Servidor colocado à disposição da SGP 
encaminhado a UAF 

 Ligar para a chefia imediata e/ou mediata e procurar saber do contexto da 
decisão (histórico do servidor na unidade, motivo não especificado);  

 Pesquisar endereço, telefone e histórico do servidor no URH (lotações, licenças 
médicas, faltas);  

 Solicitar presença do servidor, via telefone (registrar por escrito dia, hora e 
conteúdo) e/ou telegrama (com AR e 2ª via) - (ver modelo eletrônico de 
telegrama);  

 Arquivar e-mail impresso, AR e 2ª via do telegrama, em pastas próprias;  
 Verificar se há registros anteriores relativos a atendimentos do servidor, em 

planilha do MSExcel (Pasta compartilhada - UAF GERAL (Servidores Lotação) e na 
pasta física confidencial;  

 Levantar junto ao Núcleo de movimentação de Pessoal as unidades 
organizacionais que necessitem de pessoal (considerar na escolha perfil da 
unidade e do gestor no que se refere às habilidades e limitações do servidor e o 
motivo da devolução);  

 Atender o servidor na sala destinada ao atendimento.  

Obs.: Em caso do atendimento ser realizado na sala de trabalho da UAF, afixar 
placa “em atendimento, por favor, aguarde” na porta da Unidade e providenciar 
que só permaneça o servidor na sala para atendimento e, se for o caso, pessoas 
autorizadas (familiares, responsável pelas lotações);  

 Esclarecer ao servidor, durante o atendimento, sobre o sigilo da conversa, 
atualizar seu endereço e telefone, e oportunizar a escuta; 

 Abrir folha de freqüência para o servidor, caso haja publicação no DJE com 
referência ao servidor estar à disposição da UAF. Esclarecer ao mesmo suas 
responsabilidades com relação ao horário de expediente, solicitando parceria 
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com as Unidades da SGP, no sentido de encaminhá-lo para  desempenhar  suas 
atividades laborais, até ser procedida a sua lotação, pelo Núcleo de 
Movimentação de Pessoal;    

 Fazer demais escutas, se necessário, para melhor entendimento do caso 
(familiares, colegas, chefias, psicoterapeuta e médico assistente, etc.), por 
telefone ou em atendimentos na UAF ou através de visitas domiciliares/ 
institucionais;  

 Registrar, por escrito e de forma resumida, todos os atendimentos e contatos 
realizados, além de procedimentos relativos ao caso;  

 Encaminhar o servidor, caso haja concordância deste, através de ofício, para 
entidades públicas especializadas, quando portador de dependência química 
e/ou transtorno mental - (ver o ofício e a relação das entidades, conforme 
modelo disponível na pasta compartilhada UAF GERAl);  

 Encaminhar o servidor para atendimento psiquiátrico no Centro de Saúde, 
quando necessário e com a sua concordância;  

 Solicitar ao Setor de Psicologia do Centro de Saúde atendimento para o servidor 
ou fazer encaminhamento para entidade pública especializada (ex. CAPS) ou 
privada, de custo acessível ao servidor (ex.: Setor de Psicologia da Unicap, 
Fafire, etc.), quando se revelar urgente essa intervenção e o servidor quiser, e 
não dispuser de condição financeira para receber assistência particular;  

 Agendar comparecimento  na UAF do servidor portador de dependência química 
e/ou transtorno mental, e que haja, se possível, participação da família, 
autuação de psicoterapeuta e de médico assistente;  

 Orientar sobre os procedimentos para ingressar com pedido de licença médica, 
se evidenciada a necessidade de afastamento para tratamento de saúde 
física/mental;  

 Encaminhar o servidor ao Núcleo de Movimentação de Pessoal para providenciar 
sua lotação e receber ofício de apresentação na nova unidade de trabalho;  

 Encaminhar ofícios à unidade organizacional onde o servidor foi lotado, 
solicitando informações sobre a sua desenvoltura funcional;  

 Registrar em planilha do MSExcel os dados do servidor (nome completo, 
matrícula, cargo, lotação, endereço, telefones) e todos os acontecimentos 
concernentes ao caso;  

 Arquivar toda e qualquer documentação na pasta física confidencial, na letra 
correspondente ao nome do servidor;  

 Manter contato telefônico com o servidor e com as chefias mediata/ imediata, 
durante os meses iniciais de adaptação, quando necessário;  

 Entrar em contato, via telefone e/ou telegrama, para agendar atendimento com 
o servidor portador de dependência química e/ou transtorno mental, quando 
houver faltas freqüentes ao expediente de trabalho, comunicadas pela chefia 
imediata/mediata e já devidamente anotadas pelas SGP/DGF, indicadoras da 
interrupção do tratamento, ou por solicitação da família e/ou do gestor;  

 Encaminhar relatório semanal a DDH/GGD sobre a situação funcional de cada 
servidor e as ações realizadas pela UAF; 

 Emitir relatório circunstanciado sobre o caso, com base nos documentos do 
servidor, registros escritos e contatos realizados, quando for preciso esclarecer, 
recomendar ou solicitar algum procedimento à autoridade superior ou ao gestor 
(lotação em nova unidade organizacional, capacitação especializada para o 
servidor, gestor ou equipe de trabalho, etc.). 
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36.1.2. Demanda do gestor, servidor ou 
terceiros [sem colocação do  Servidor à disposição da  
SGP]  

 Orientar, por telefone ou pessoalmente, às chefias imediata/ mediata para 
gerirem o caso, de forma a evitar o encaminhamento precipitado do servidor à 
disposição da SGP e conseqüente estereotipo de servidor problema;  

 Sugerir, através de relatório circunstanciado emitido à autoridade superior, 
depois de procedidas todas as escutas, a lotação do servidor em outra unidade, 
caso sua permanência no setor atual se revele desaconselhável; 

 Aplicar os procedimentos do item 36.1.1 que couberem.  

36.1.3. Servidor lotado ou a ser lotado no 
interior  

 Localizar entidade pública de saúde, que ofereça um tratamento especializado, 
de acordo com a necessidade apresentada pelo servidor, quando este ou a 
família não apresentem condições financeiras de custear o tratamento por 
profissional particular da área de saúde;  

36.2. Entrevista com servidor que 
apresenta deficiência (PCD)  

Padrão de qualidade: Promover a inclusão do servidor recém-nomeado nas 
unidades organizacionais do PJPE, visando a sua atuação laboral e qualidade de 
vida.  

Principais ações:  

 Agendar com a chefia da Unidade de Acolhimento (Gerência de Seleção e 
Acolhimento), data e horário para atendimento/entrevista do servidor, em sala 
apropriada para este fim (sala de atendimento UAF);  

 Receber listagem da Unidade de Acolhimento (Gerência de Seleção e 
Acolhimento), constando, nome, cargo e tipo de deficiência do servidor;  

 Preparar material necessário (formulário para entrevista), (disponível na Pasta 
Compartilhada UAF GERAL);  

 Encaminhar informações do servidor ao Núcleo de Movimentação de Pessoal 
para viabilizar lotação, de acordo com as necessidades e prioridades de cada 
servidor;  

 Encaminhar CI para a DDH, informando sobre as necessidades de cada servidor 
solicitando, caso seja necessário, aquisição de equipamentos/ferramentas para 
o bom desempenho funcional; 

 Acompanhar o servidor na sua atuação laboral, encaminhando ofício de 
acompanhamento ao gestor, solicitando informações sobre desenvoltura e 
necessidades do servidor.   

36.3. Programa Justiça Humanizada  
Padrão de qualidade: Apoiar o servidor/magistrado em momentos de felicitações e 
consternação, com vista a sua valorização pessoal e profissional.  

Principais ações:  
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 Extrair relação dos servidores/magistrados que estão de licença (médica, por 
motivo de doença em pessoa da família, nojo, maternidade, paternidade e gala) 
a cada dez dias e, verificar no DJE, diariamente, a publicação dessas licenças;  

 Conferir a relação com o Relatório do Programa Justiça Humanizada, evitando o 
envio recorrente de cartão a um mesmo servidor/magistrado; planilha 
localizada na área de trabalho, na Pasta Compartilhada UAF GERAL;  

 Com a matrícula e nome dos servidores/magistrados, deve-se entrar no URH, 
módulo Administração de Pessoal, transações, informações cadastrais, Pessoa 
Física, digitar o nome da pessoa, clicar em pesquisar e confirmar os dados do 
servidor (endereço, telefone, CEP).  

 Colocar no cartão o primeiro nome do servidor/magistrado;  
 Indicar destinatário no envelope do cartão e preencher o formulário próprio 

para este fim, disponível na UAF; encaminhar para expedição;  
 Encaminhar para a Unidade de Recepção (1º andar – SGP), manualmente;  
 Atualizar os dados do Relatório do Programa Justiça Humanizada, que estão 

(localizados na Pasta Compartilhada UAF GERAL).  

36.3.1. Assistência à família do 
servidor/magistrado falecido  

 Receber a informação da Unidade de Recepção sobre falecimento de 
servidor/magistrado, mediante cópia de atestado de óbito;  

 Pesquisar, no sistema URH, nome completo, endereço residencial, telefone, 
matrícula, cargo, lotação do servidor falecido, vínculo trabalhista (efetivo ou à 
disposição), condição funcional (ativo ou inativo), estado civil e número de 
prole;  

 Enviar telegrama à família do servidor/magistrado falecido, fazendo referências 
aos procedimentos administrativos;  

 Enviar cartão à família do servidor falecido, conforme os procedimentos do item 
anterior, contendo mensagem de condolências;  

 Prestar orientações aos parentes mais próximos do falecido, no tocante aos 
direitos e procedimentos administrativos, quando do seu comparecimento à UAF 
(ver Manual da Família do Servidor Falecido, impresso ou eletrônico disponível 
na intranet na aba da SGP);  

 Atualizar relatório do atendimento da família do servidor falecido.  

36.4. Emissão de Relatório referente à 
Processo/Recurso Administrativo de 
avaliação do desempenho  

Padrão de qualidade: Dar subsídios à decisão da Comissão de Apuração do Estágio 
Probatório, mediante escuta de servidor e partes envolvidas, com vistas ao melhor 
entendimento da situação apresentada.  

Principais ações:  

 Atender e proceder à escuta de servidor em fase de estágio probatório que 
ingresse com Recurso Administrativo, quando a Comissão de Apuração do 
Estágio Probatório entender necessário, pertinente à avaliação de desempenho, 
bem como às chefias mediata/imediata, partes no processo; 

Obs.: Cada parte é convidada, mediante telegrama, constando dia e horário para 
atendimento. 
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36.5. Programa 10 minutos para mim  
Padrão de qualidade: Melhoria do estado físico e emocional do servidor.  

Principais ações:  

36.5.1. Viabilização da infraestrutura  
 Definir local, preferencialmente silencioso, para a execução do relaxamento;  
 Agendar o local, previamente, com o setor responsável, indicando período e 

horário;  
 Selecionar os recursos necessários à atividade: colchonetes ou cadeiras, som, CD 

(new age, instrumental, sons da natureza, etc.) e um aromatizante suave 
(opcional).  

36.5.2. Execução  
 Preparar a sala, antecipadamente ao horário divulgado, com os colchonetes ou 

cadeiras e som adequado;  
 Iniciar, pontualmente, os trabalhos;  
 Orientar os participantes a deixarem os celulares no modo silencioso, ou 

colocarem os telefones fora do gancho se for um setor de trabalho, e também a 
tirarem os sapatos, se considerarem conveniente;  

 Solicitar que todos sentem, deitem ou fiquem na posição mais confortável que 
puderem nos colchonetes, fechando os olhos ou deixando-os entreabertos. No 
caso das cadeiras, solicitar que as pessoas sentem com a coluna ereta;  

 Orientar as pessoas a procederem com a respiração diafragmática, inicialmente 
inspirando e expirando profundamente, por pelo menos 5 vezes, depois 
mantendo a respiração regular;  

 Executar movimentos e respirações do Tai Chi Chuan;  
 Executar respirações meditativas que ajudam a acalmar a mente e reduzir a 

ansiedade;  
 Executar exercícios vitalizadores para ativar os sentidos e retorno às atividades 

laborativas;  
 Pedir aos participantes que se concentrem na música, mantenham-se com uma 

respiração agradável e elevem seus pensamentos para algo que lhes traga 
tranqüilidade;  

 Deixar que os participantes relaxem sozinhos, embalados pelo som e pela 
própria imaginação, até quando estiver próximo de terminar o tempo 
combinado;  

 Manter-se atento ao horário, para não passar do tempo destinado à pausa do 
expediente;  

 Solicitar aos participantes, faltando por volta de dois (02) ou 03 (três) minutos 
para término do tempo, que retornem suavemente da experiência;  

 Saber dos participantes como foi a experiência e convidar para o dia seguinte; 
 Mencionar, ao final dos encontros, a possibilidade dos colaboradores gerirem o 

programa de relaxamento na própria unidade de trabalho, com a assessoria e o 
monitoramento da UAF;  

 Assinar ata de presença, confeccionada pela UAF; 
 Na impossibilidade de não haver sala reservada para a realização do Programa, 

este poderá ser executado no próprio ambiente de trabalho, mediante 
adaptações executadas pelo facilitador da UAF. 
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36.5.3. Divulgação periódica  
 Divulgar, mensalmente, o Programa 10 Minutos para Mim, em unidades de 

trabalho previamente escolhidas, com panfletos, convites e cartazes 
confeccionados com a logomarca do Programa, mediante contato pessoal com 
as unidades selecionadas;  

 Divulgar do Programa 10 Minutos para Mim, através de matéria no Comunica.  

36.5.4. Acompanhamento dos setores  
 Solicitar ao NAVI, mediante e-mail, confecção de cartaz com o slogan “Nós 

aderimos”, que deverá ser afixado na entrada do setor que aderiu à iniciativa;  
 Desenvolver a atividade com autonomia dentro do local de trabalho;  
 Acompanhar, a cada 02 (dois) meses, os setores que aderiram à iniciativa, 

através de contato com o gestor da unidade e/ou com o responsável pela 
atividade.  

36.6. Consulta de tabelas do URH  
Padrão de qualidade: consultar tabelas do URH, com o intuito de saber a situação 
atual do servidor, como lotação, licenças, dados pessoais, a fim de fornecer 
informações e amparar decisões.  

Principais ações:  

 Dados pessoais- Administração de pessoal-transação-informações cadastrais- 
pessoa física 

 Cadastro funcional- Administração de pessoal-transação-cadastro de 
funcionários-registro de emprego.  
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