
PERÍODO DE 04.07 A 04.08.2020
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

(Assessoria Jurídica, Adm, RAE, Núcleo Benefícios)
 Despachou em 709 expedientes;
 Impulsionou 144 processos recebidos na

Coordenadoria;
 Emitiu 45 Pareceres Técnicos Jurídicos;
 O Setor do RAE: - Distribuiu 206 expedientes

entre os setores da CRH;
 Autuou 41 processos;
 Publicou 52 decisões da Presidência,

relacionada a área de RH;
 Procedeu 77 comunicações de atos

processuais;
 Confeccionou publicou 13 Portarias

(referentes a nomeação e designação);
 Manifestou em 59 processos em trâmite na

CRH (DPP/DRH);



 Nucleo de Benefícios impulsionou 142 processos e 
411 expedientes..

 Realizou palestra Proatividade em Tempo de
Pandemia, no dia 03.08.2020;

CENTRAL DE ATENDIMENTO

 Atendimento via Sistema SDK 1863
 Atendimento via Whatsapp 532
 Atendimento via email 710
 Ligações recebidas 1342
 Ligações realizadas 370

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS



DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL

 Impulsionou 454 processos;
 Impulsionou 3782 expedientes virtuais;
 Confeccionou folha de pagamento referente

ao mês de Julho/2020;
 Confeccionou folha aposentados e

pensionistas – militares e verba
indenizatória, Agentes da Infância e
Juventude;

 Realizou conferência de folha de pagamento
de 3.134, referente ao mês de agosto/2020;

 Confeccionou Impacto Financeiro de Pessivo
de Licenças-Prêmio de 91 a 2019;

 Enviou ao arquivo 24 folha de pagamentos;
 Confeccionou 32 guias de Recolhimento

Previdenciário;
 2131 lançamentos em folha de pagamentos;



DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL

 Realizou 106 procedimentos internos (Atestado,
Comunicação Interna; Informação, Informação –
após pensão; certidão; oficio; declaração e diárias).

 Impulsionou 28 Processos – Pedido de Certidão e
Declaração de Tempo de Contribuição;

 Impulsionou 74 Processos – Pedido de
Aposentadoria e Pedido de Pagamento de Pensão;

 Confeccionou Folha Aposentados e Pensionistas –
Militares e Verba Indenizatória – Agentes da
Infância e Juventude;

 Realizou conferência de folha de pagamento de
3134 servidores referente ao mês de agosto/2020;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Parametrizou o Relatório de Abono de
Permanência;

 Apresentou relatórios referentes às
Resoluções 76 e 88-CNJ, bem como o da
CEMULHER;

 Iniciou-se a Declaração de Bens dos
Servidores do PJMT (diversas matérias
explicativas);

 Aprimorou o sistema SGP no que se refere a
Licença médica;

 Criou lotação no SGPWER (lotação vinculada
ao SDCR) a pedido da CTI – Núcleo de
Contratações;

 Enviou ao DPP para pagamento e projeção,
o abono pecuniário referente ao mês
08/2020 e abono pecunários de exercícios
anteriores com usufruto de férias em
agosto/2020;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Saneou informações de dias pendentes de
férias para migração dos dados para o
sistema Peoplesoft;

 Confecção de planilhas de passivos de
servidores;

 Elaborou verbas rescisórias do mês de
julho/2020 e enviou ao DPP;

 Elaborou verbas rescisórias dos inativos dos
anos de 2014 a março/2015;

 Implantou a Progressão Horizontal para os
servidores que preencheram e/ou
preencherão interestícios no mês de
Agosto/2020;

 Saneou registros funcionais de 272
servidores para fins de Progressão;

 Realizou levantamento para fins de cálculos
de passivos referente ao biênio de 2019 e
2020, sendo:



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 - Progressão Vertical e Horizontal
 - Elevações de Referências;
 -Reenquadramentos;
 Regularizou relatório de cargo de carreira;
 Publicou no Portal da Transparência:

Quadro de servidores da 1ª e 2ª Instância;
servidores recebidos de outros órgãos;
dentre outros:

 A Divisão de Controle e Informação, realizou
1506 andamentos em expedientes e112
processos;

 Participação de treinamentos Sistemas
Businiss Inteligent e Peoplesoft;

 Instruiu 133 processos referentes a direitos
de servidores, como Pedido de Pagamento
de verbas rescisórias; Licença-Prêmio;
Pedido de Pagamento de Compensatória;.



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Movimentação Interna para qualificação
profissional, dentre outros.

 Impulsionou em 317 processos.

 A Gerência de Concursos, realizou 1232
andamento em expediente no CIA;
Impulsionou 242 processos. Indicou 05
candidatos a nomeação em substituição a
aposentadoria, exoneração e desistência;



AMBULATÓRIO MÉDICO E PROGRAMA BEM VIVER

 Acompanhou, via telefone, 72 servidores
por meio do atendimento COVID 19;

 Realizou entrega presencial de receitas
médicas e orientações gerais;

 A equipe de enfermagem realizou 364
atendimentos aos servidores;

 Realizou 08 atendimentos pelo Serviço de
Nutrição a servidores e magistrados em
situação de risco ou por outras demandas;

 Realizou 15 atendimentos treinamentos
físicos on line;

 (dados médicos, psicológico, fisioterapia,
em apresentação apartada).

 Gravou vídeos educativos sobre cuidados 
de saúde e enfrentamento ao COVID19;


