
PERÍODO DE 21.06 A 03.07.2020
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

(Assessoria Jurídica, Adm, RAE, Núcleo Benefícios)
 Despachou em 568 expedientes;
 Impulsionou 49 processos recebidos na

Coordenadoria;
 Emitiu 31 pareceres técnicos jurídicos;
 O Setor do RAE: - Distribuiu 111 expedientes

entre os setores da CRH;
 Autuou 16 processos;
 Publicou 29 decisões da Presidência,

relacionada a área de RH;
 Procedeu 45 comunicações de atos

processuais;
 Confeccionou publicou 05 Portarias

(referentes a nomeação e designação);
 Manifestou em 29 processos em trâmite na

CRH (DPP/DRH);
 Nucleo de Benefícios impulsionou 38

processos.



PROJETOS – CRH
 Processo avaliativo de 2020 se inicou em

01/05/2020 para os servidores com entrada em
exercício de janeiro a junho/2020;

 Realizou levantamento de hierargia no mês que
antecede a avaliação com a subsequente
autoavaliaçaão no mês de entrada em exercício;

 Confeccionou Plano de Realinhamento da Avaliação
de Desempenho com a Key Consultoria, visando
sanar as anomalias detectadas no sistema quando
do processo de avaliação de desempenho mensal.

 Atendeu 1196 chamados via sdks a respeito da 
avaliação de desempenho 2020;

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS



DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL

 Confeccionou folha de pagamento dos
servidores do PJMT, referente ao mês de
junho/2020.

 Confeccionou folha de adiantamento do 13º
salário – servidores comissionados;

 Trabalhou no PTA – 2021 – CRH –
servidores;

 Validou Manuais Peoplesoft;
 Confeccionou SEFIP das folhas normal,

complementar, rescisão e retificações;
 Realizou o enquadramento funcional dos

servidores PJMT – composição dos
proventos;

 Movimentou 433 processos atinentes a
aposentadoria e contribuição
previdenciária, de acordo com parecer da
Assessoria Técnico Jurídico;



DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL

 Realizou 08 enquadramentos funcionais para
aposentadoria;

 Movimentou 4221 expedientes;
 Movimentou 260 processos;
 Saneou 30000 linhas do Gestão de Pagamento de

Pessoal – GPP;
 Conferiu 528 linhas da carga de tabela salarial no

Peoplesoft (Analista Judiciário e Técnico Judiciário);
 Emitiu 74 guias previdenciárias;

OBS.: Anexou relatório analítico da produtividade da 
equipe do Departamento de Pagamento de Pessoal.



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Realizou estudo sobre os motivos de Desligamentos
no SGPWEB, visando sanear as inconsistências
encontradas;

 Saneou inconsistência no sistema SGP, referente a
autoconvocação de servidores;

 Deu-se início a inserção de dados de Declarações de
Bens dos Servidores PJMT, cujo prazo encerrará dia
15.08.2020;

 Coadjuvou na confecção do PTA 2021, no que tange a
previsão orçamentária de abono de permanência,
licenças-prêmios e progressões funcionais;

 Concluído o levantamento referente aos servidores
aptos a progredirem no mês de julho/2020;

 Confeccionou 07 Portarias e 13 Atos, e seus
respectivos termos de posse e entrada em exercício;

 Realizou alinhamento no processo de nomeação e
módulo Gestão de Concurso Público;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Confeccionou relatório de Abono Pecuniário
de Julho/2020;

 Concluiu levantamento das conversões de
Licença-Prêmio 2015/20120, e submetido à
Administração TJMT;

 Concluído a conferência da planilha de
saneamento dos lançamentos de férias dos
servidores que estavam com dias negativos
de férias e submetido à CTI;

 Realizou auditoria em 33 nomeações; 13
designações e 09 exonerações – servidores
da 1ª instância;

 Saneou inconsistências do SGP legado e
Web, visando o controle dos voluntários
atuais, a fim de obter informações do início
e término do período determinado;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Desenvolveu ações para inserir os agentes
comunitários nos sistemas tornando
possível a criação de matrículas;

 Realizou mapeamento dos processos
envolvendo os credenciados e sistema
GPSem, contemplado no novo sistema RH;

 A Divisão de Serviço Social procedeu o
acompanhamento dos servidores com
sintoma de Covid19, informada pelo
Ambulatório Médico;

 A Gerência de Expediente da 1ª e 2ª
Instância, impulsionou 292 expedientes;

 Impulsionou 318 processos;
 Elaborou 286 informações nos processos

e/ou expedientes relacionados a
Aposentadoria (06); Concessão e
conversão de Licença-Prêmio (54);



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Pedido de Movimentação Interna (10);Pedido
de Conversão em Espécie de LP (37); abono de
permanência ( 20); Averbação de Tempo de
Serviço (14); Pedido de Aposentadoria (59).

 A Gerência de Concurso impulsionou 640
expedientes; 112 processos; 26
informações expedidas; 49 movimentação
interna de expedientes e indicou 09
candidatos a nomeação em substituição a
aposentadoria, exoneração e desistência;



CENTRAL DE ATENDIMENTO - CRH

 Atendimento via sistema SDK - 1039;
 Atendimento via whatsapp - 559;
 Atendimento via e-mail - 184;
 Ligações recebidas - 468
 Ligações realizadas - 157;



AMBULATÓRIO MÉDICO E PROGRAMA BEM VIVER

 Acompanhou, via telefone, 183 servidores
por meio do atendimento COVID 19;

 Elaborou 03 Termo de Referências referente
ao material médico-hospitalar para apoio ao
enfrentamento do COVID19;

 Realizou entrega presencial de receitas
médicas e orientações gerais;

 Promoveu vídeos educativos sobre cuidados
de saúde e enfrentamento ao COVI 19;

 A equipe de enfermagem realizou 56
atendimentos aos servidores;

 Realizou 24 atendimentos pelo Serviço de
Nutrição a servidores e magistrados em
situação de risco ou por outras demandas;

 Realizou 08 atendimentos treinamentos
físicos on line;

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


