Plano de Capacitação 2016
ID

EVENTO (CURSOS/SEMINÁRIOS/PALESTRAS

CARGA HORÁRIA PREVISTA

PRIORIDADE

QTD. SERV. EST.

1

Certificação Digital

16h

2

8

2

PostgreSQL

40h

2

8

3

Web Services

40h

2

8

4

Business Inteligence

36h

2

8

5

Capacitação em Análise de Pontos de Função:
Medições e Estimativas de Software

16h

1

8

6

Análise de Pontos de Função: Fundamentos,
Benefícios e Implantação

7

Preparação para o Exame CFPS - Certificação do
IFPUG 4.3

8h

96h

20h

1

3

2

8

8

8

20697-1 - Installing and Configuring Windows 10

9

20697-2 - Deploying and Managing Windows 10
Using Enterprise Services

8

20h

3

8

10

Curso de Formação de Gestores de TI

40h

3

40

11

RH135 - Red Hat System Administration II com
exame RHCSA

40h

1

7

12

RH255 - Red Hat System Administration III com o
exame RHCSA

40h

2

7

13

JB249 - Red Hat Jboss Application Administration
I com o exame RHCJA

40h

1

7

JUSTIFICATIVA

Não há no quadro técnico do TJRR profissional capacitado para atender, em termos de codificação, demandas relacionadas à:
Assinador Digital, Certificados Digitais, Certificados em Servidores, etc. O completo desconhecimento pode acarretar paralisação
de sistema essenciais por semanas.
Os principais sistemas processuais do TJRR (Projudi-TJRR e Pje/CNJ) utilizam o PostgreSQL como base de dados. É possível que
estejam sendo realizadas intervenções sem o devido respaldo técnico, ocasionando lentidões desnecessárias nos sistemas. Ademais,
há o desconhecimento do procedimento de criação e manutenção de funções do banco PostgreSQL.
Diante da necessidade de integração com os mais variados sistemas Processuais e Administrativos faz-se necessário o referido
curso.
Necessidade de otimizar a geração de relatórios e organização de dados estatísticos, a fim de atender a demanda recorrente dos
magistrados.
Visto ser uma melhor prática no desenvolvimento e contratação de software, bem como a metodologia adotada pelos órgãos da
esfera publica, faz-se necessário o devido treinamento visando a melhor mensuração, análise e dimensionamento dos softwares
e suporte aos contratos de terceirização de desenvolvimento de software desta corte.
Visto ser uma melhor prática no desenvolvimento e contratação de software, bem como a metodologia adotada pelos órgãos da
esfera publica, faz-se necessário o devido treinamento visando a melhor mensuração, análise e dimensionamento dos softwares
e suporte aos contratos de terceirização de desenvolvimento de software desta corte.
Visto ser uma melhor prática no desenvolvimento e contratação de software, bem como a metodologia adotada pelos órgãos da
esfera publica, faz-se necessário o devido treinamento visando a melhor mensuração, análise e dimensionamento dos softwares
e suporte aos contratos de terceirização de desenvolvimento de software desta corte.
Devido a necessidade de prestar suporte ágil e completo nos sistemas operacionais mais novos disponíveis dentro de nossa
infraestrutura bem como da necessidade de conhecimento por parte dos técnicos para a resolução de problemas vindouros se
faz necessário tal treinamento.
Devido a necessidade de prestar suporte ágil e completo nos sistemas operacionais mais novos disponíveis dentro de nossa
infraestrutura bem como da necessidade de conhecimento por parte dos técnicos para a resolução de problemas vindouros se
faz necessário tal treinamento.
Criar competências Técnicas e Gerenciais, com foco em aumentar o desempenho operacional da TI, usando boas práticas de
governança de TI e gestão por desempenho e por processo aplicada a TI.
Visto que os principais sistemas, tanto da área fim como da área meio desta corte, como PJE e Projudi, entre outros, utilizam a
plataforma de sistemas tecnológicos RedHat System e a necessidade de pessoal capacitado nos sistemas mencionados para a
casual necessidade de manutenção, desenvolvimento e implementação de melhorias nos serviços disponibilizados por esta STI,
bem como a necessidade de resposta em caso de possíveis sinistros, é necessário tal treinamento.
Visto que os principais sistemas, tanto da área fim como da área meio desta corte, como PJE e Projudi, entre outros, utilizam a
plataforma de sistemas tecnológicos RedHat System e a necessidade de pessoal capacitado nos sistemas mencionados para a
casual necessidade de manutenção, desenvolvimento e implementação de melhorias nos serviços disponibilizados por esta STI,
bem como a necessidade de resposta em caso de possíveis sinistros, é necessário tal treinamento.
Visto que os principais sistemas, tanto da área fim como da área meio desta corte, como PJE e Projudi, entre outros, utilizam a
plataforma de sistemas tecnológicos JBoss Application e a necessidade de pessoal capacitado nos sistemas mencionados para a
casual necessidade de manutenção, desenvolvimento e implementação de melhorias nos serviços disponibilizados por esta STI,
bem como a necessidade de resposta em caso de possíveis sinistros, é necessário tal treinamento.

UNIDADE SOLICITANTE

Alinhamento com a Estratégia de TIC

Alinhamento Estratégico Institucional

Divisão de Sistemas

1, 2, 9

1, 5, 9, 10, 11, 12

R$

Investimento Estimado

15.640,00

Não

Divisão de Sistemas

1, 3, 5, 7, 9, 10

1, 5, 9, 10, 11, 12

R$

45.000,00

Não

Divisão de Sistemas

1, 2, 7, 9, 10

1, 5, 9, 10, 11, 12

R$

28.160,00

Não

Divisão de Sistemas

1, 4, 9

1, 5

R$

18.000,00

Não

Divisão de Modernização e
Governança

1, 2, 7, 8, 9, 11

1, 6, 9, 12, 15

R$

9.960,00

Não

Divisão de Modernização e
Governança

1, 2, 7, 8, 9, 11

1, 6, 9, 12, 15

R$

9.900,00

Não

Divisão de Modernização e
Governança

1, 2, 7, 8, 9, 11

1, 6, 9, 12, 15

R$

9.900,00

Não

Divisão de Suporte e
Manutenção

3, 7, 8, 9

5, 11, 12

R$

12.864,00

Não

Divisão de Suporte e
Manutenção

3, 7, 8, 9

5, 11, 12

R$

12.864,00

Não

Secretaria de Tecnologia da
Informação

3, 5, 8, 9

12, 13

R$

Divisão de Redes

1, 3, 5, 7, 9, 10

1, 9, 10, 12

R$

31.248,00

Não

1866/2015

Divisão de Redes

1, 3, 5, 7, 9, 10

1, 9, 10, 12

R$

41.328,00

Não

1866/2015

Divisão de Redes

1, 3, 5, 7, 9, 10

1, 9, 10, 12

R$

31.248,00

Não

1866/2015

Porcentagem de Realização

TOTAL

-

Executado

Número do PA

Não

0%

R$

266.112,00

