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Gerenciamento de Riscos nas Contratações e AquisiçõesIdentificar e tratar a ocorrência de eventos de risco no processo de contratações e aquisições efetivadas pelo TRF2 objetivando melhor aplicação de recursos humanos e orçamentários envolvidos nesse processo de trabalho.Herbert Garcia ADM-2017/00070 Encerrado

Sistema Regional de Gestão de Pessoas Daniel Valiante de Rezende ADM-2017/00071 Ativo

Produção Documental da SAT, SPO e SCI e inserção no Siga-docElaborar, padronizar e controlar a produção documental no TRF2, restringindo a criação de documentos ao necessário, no que diz respeito principalmente à vinculação do código de classificação ao documento, de forma pré atividade a partir da qual o documento foi criado.Rafael de Castro Nogueira ADM-2017/00247 Encerrado

Base de Dados de Processos Históricos Extrair os registros e informações da base de dados de processos históricos da Justiça Federal e migração para SIGA-DOC.Regina Helena da Conceição Reis ADM-2017/00338 Encerrado

PJeCor - Implantação Implantação do sistema PJeCor, que consiste em uma instalação única da plataforma “Processo Judicial Eletrônico” a partir da qual tramitarão os processos de competência da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O sistema tem por objetivo unificar e padronizar a tramitação dos procedimentos administrativos, com vistas à maior eficiência, transparência e economia na atuação dos órgãos correicionais.Paula Patricia Provedel Mello Nogueira PRO-2020/00001 Ativo

Produção Intelectual dos Magistrados da Justiça Federal da 2ª Região - Meio Digital.Levantar e consolidar toda a produção bibliográfica acadêmica de todos os magistrados da 2ª Região ativos e inativos, incrementar a Biblioteca Digital e produzir uma publicação digital como produto do levantamento.Claudia Maria Pigozzo ADM-2017/00335 Encerrado

Projeto Sala de Obras Raras e Especiais JurídicasCriação de uma Sala de obras raras jurídicas com estantes deslizantes nas dependências da Biblioteca no 8º andar objetivando o acondicionamento adequado das obras raras do acervo unificado do TRF2 e disponibilização para consulta presencial e pela Internet.Debora Cordeiro da Costa ADM-2017/00334 Encerrado

e-social Implementar na 2ª Região o projeto e-Social, sistema que substituirá a entrega de informações, atualmente, enviadas através de formulários e declarações diversos, como GFIP, DIRF, RAIS e MANAD, a que estão sujeitos as pessoas jurídicas de direito Público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme previsto no inciso III do artigo 2º do referido Decreto.Romário Miranda Junior ADM-2017/00209 Ativo


