
PERÍODO DE 05.08 A 04.09.2020
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

(Assessoria Jurídica, Adm, RAE, Núcleo Benefícios)
 Despachou em 822 expedientes;
 Impulsionou 201 processos recebidos na

Coordenadoria;
 Emitiu 53 Pareceres Técnicos Jurídicos;
 O Setor do RAE: - Distribuiu 369

expedientes entre os setores da CRH;
 Autuou 84 processos;
 Publicou 109 decisões da Presidência,

relacionada a área de RH;
 Procedeu 128 comunicações de atos

processuais;
 Confeccionou 44 Portarias (referentes a

nomeação e designação);
 Manifestou em 83 processos em trâmite na

CRH (DPP/DRH);



 Nucleo de Benefícios impulsionou 02 processos e
14 expedientes..

 Realizou live com os Médicos do TJMT, abordando
os cuidados com o COVI19.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

 Atendimento via Sistema SDK 2307
 Atendimento via Whatsapp 498
 Atendimento via email 191
 Ligações recebidas 1835
 Ligações realizadas 1453

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS



 Realizou 2642 suporte atinentes à Avaliação de
Desempenho;

 Registrou 20 lançamentos dos atos de estabilidade
na ficha funcional de servidores que se encontravam
em estágio probatório;

 Acompanhamento e Atualização dos Projetos
Estratégicos e Execução do Projeto 1.1 –
Implementação da Gestão Por Competências;



PROJETOS CRH



DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL

 Confeccionou folha de pagamento referente
ao mês de agosto/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 Folha de Pagamento de
Licença-Prêmio – quinquënio 1991/1996;

 Confeccionou Folha de Pagamento –
Diferença de Designação – Saldo
remanescentes;

 Confeccionou folha de pagamento referente
a URV – ex servidores – período de 03/94 a
02/1998;



DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL

 Confeccionou folha de pagamento URV
1998/2008– saldo remanescentes de servidores e
ex- servidores que retornaram em atividade;

 Confeccionou folha de pagamento – Verbas
rescisórias de servidores que retornaram em
atividade e de ex-servidores com conta corrente
saldo remanescente;

 Confeccionou folha de pagamento – Processos de
Espólios com alvarás e com decisão para
pagamento;

 Confeccionou folha de pagamento referente a
pagamentos deferidos em processos de
aposentados, pensionistas e magistrados
anteriormente servidor;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Confeccionou folha de pagamento referente
a Resolução 01/2020-TP – artigo 8º -
doença/idade;

 Confeccionou folha de pagamento referente
a Progressão Vertical;

 Confeccionou folha de pagamento referente
a Diferença de Previdência;

 Confeccionou folha de pagamento
referente a periculosidade e VIPAE;

 Folhas de Pagamento parcialmente
elaboradas e encaminhadas ao
Departamento Financeiro, referentes aos
Processos deferidos de URV – ex-servidores
– reprocessamento da URV – período de
03/1998 e 02/2001, respeitando a ordem
cronológica;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Ações desenvolvidas na Gerência de
Cadastro:

 Criação da lotação: Núcleo de Projetos DAS;
 Análise das Declarações de Bens (separação

por comarca, verificação dos inadimplentes
e envio para os gestores);

 Campanha por e-mail, intranet sobre a
obrigatoriedade do servidor fazer a inserção
da Declaração de Bens na Página do
Servidor;

 Solução da inconsistência sobre não
aparecer o nome da Comarca na lotação
Central de Administração;

 Transferência da conferência dos relatórios
da CEMULHER – CNJ para a equipe da
CEMULHER;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Priorização do Backlog do DRH;
 Correções de inconsistências na Página do

Servidor referente às Declarações de Bens;
 Estudos e reuniões com as equipes do

Serviço Social, Divisão de Cadastro e CTI
sobre o saneamento das licenças médicas e
os impactos nas férias e controle de ponto;

 Reformulação de estratégia sobre o
saneamento do Banco de Horas e Direito
Adquirido para o saneamento;

 Relatório Circunstanciado sobre os autos
Contrato 1. 56/2014 – NU 68570-70.2014,
referente ao contrato dos relógios de ponto;

 Estudo do Relatório dos Servidores Ativos a
fim de constar dados solicitados pela
Administração.



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Definição de inserção dos Agentes
Comunitários no PeopleSoft e cancelamento
no SGPWEB;

 Verificação de servidores estáveis no artigo
19 do ADCT –CF/88 e Estatutário Não
Concursado estarem recebendo abono de
permanência;

 Regularização do tipo pessoal de inativos
(observados nos relatórios de Banco de
Horas e Direito Adquiridos);

 Melhoria na Página do Servidor para
atender às Declarações de Bens, no sentido
de aumentar a capacidade do arquivo a ser
anexado;

 Levantamento dos servidores da Gerência
de Cadastro com férias no período de
agosto/2020 a fevereiro/2021;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Controle das inserções das contas bancárias
dos inativos no SGPWEB;

 Entrega do Relatório referente à Resolução
88-CNJ;

 Envio do Abono Pecuniário do mês de
outubro/2020 ao DPP;

 Envio de Abono Pecuniário de exercícios
anteriores com usufruto de férias em
setembro/2020 ao DPP;

 Envio de planilha das conversões de Licença
Prêmio referente ao quinquênio 2015/2020
deferidas no mês de agosto ao DPP;

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

 Encaminhamento de informações de
saneamento das férias a CTI, para correção
dos dados no sistema SGP;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Conferência de planilha de passivo de
conversão de Licença-Prêmio;

 Saneamento das informações acerca das
férias indenizadas para pagamento de
Abono Pecuniário e Gratificação de Férias;

 Teste das telas elaboradas pela Wallar para
implantaçãodo PeopleSoft;

 Treinamento das telas do sistema
PeopleSoft;

 Elaboração das verbas rescisórias do mês de
agosto/2020 para encaminhamento ao DPP;

 Elaboração das verbas rescisórias dos
Inativos março/2015;

 Fechamento do Histórico de Horário dos
Servidores;

 Saneamento das informações sobre os 1440
minutos dos servidores inativos;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Implantação da Progressão Horizontal para
os servidores que preencheram e/ou
preencherão interstícios no mês de
setembro/2020. Para essa implantação
foram saneados os registros funcionais de
198 (cento e noventa e oito) servidores;

 Lançamento no SGP dos servidores
contemplados com a Progressão Horizontal
no mês de setembro/2020;

 Saneamento nos registros funcional de 05
cinco servidores que
completou/completarão interstícios no mês
de setembro/2020 para fins de implantação
da Progressão Vertical;

 Implantação no SGP dos servidores aptos à
Progressão Vertical dos meses de Janeiro a
Setembro/2020;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Confecção e envio de carta para abertura de
conta salário para candidatos, pensionista e
militares;

 Confecção de 27 Portarias e Atos, enviados
para VDG para colher assinatura do
Presidente e publicação no DJE;

 Treinamento PeopleSoft (readaptação,
vacância, desligamento, teste de integração
temporária;

 Publicação no Portal da Transparência do
Quadro de servidores da 1ª e 2ª instância;
relatórios de servidores cedidos/recebidos
para outros órgãos;

 Saneamento nas planilhas do Sistema
PeopleSoft;

 Conferência Declaração de Bens;
 Conferência planilha Movimentação

Interna;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Impulsionou 1710 expedientes;
 Impulsionou 151 processos;
 Auditoria Sistema SGPWEB – 40 nomeações;

45 Designações e 21 Exonerações;
A Gerência de Expedientes impulsionou:
 Foram informações em 146 processos de

natureza diversas (Pedido de Pagamento de
verbas rescisórias; Pedido de Conversão em
Espécie de Licença Prêmio; Pedido de
Pagamento de Compensatória; Pedido de
Exoneração; Pedido de Providências; Pedido
de isenção de Imposto de Renda; Pedido de
Isenção de Contribuição Previdenciária;
Pedido de Autorização de CESSÃO DE
Servidor; Pedido de Vacância;
Movimentação Interna para qualificação
profissional; Abono de Permanência; Pedido
de Pagamento de Pensão;



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Averbação de Tempo de Serviço; Pedido de
Remoção; Recurso contra decisão do
Presidente; Pedido de Aposentadoria;
Expediu 17 Certidão de Contribuição;
Impulsionou 254 expedientes de competência
da Gerência;

A Gerência de Concurso procedeu da seguinte
forma:
 Impulsionou 1232 expedientes;
 Impulsionou 242 processos
 Expediu 48 informações atinentes a

Gerência;
 Movimentou 67 expediente internamente;
 Informou a quantidade de 5 candidatso

indicados a nomeação em substituição a
aposentadoria, exoneração e desistência;



Divisão de Serviço Social: Impulsionou 57
processos de servidores e 302 expedientes;

AMBULATÓRIO MÉDICO E PROGRAMA BEM 
VIVER

 Acompanhou, via telefone, 190 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 32 atendimentos pelo Serviço de
Nutrição a servidores e magistrados em
situação de risco ou por outras demandas;

 Realizou 12 atendimentos treinamentos
físicos on line;



 Elaboração e acompanhamento de 04 Termos de
Referência referente a medicamentos e testes para
apoio ao enfrentamento do COVID 19;

 Entrega presencial diária de receitas médicas e
orientações gerais;

 Realizou 56 atendimentos psicológico;
 Realizou 210 consulta médica;

LUSANIL EGUES DA CRUZ
Coordenador de Recursos Humanos


