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Novas funcionárias do
DEGEA
Duas servidoras acabam de se juntar ao quadro
do DEGEA. Trata-se de Elaine e Liege, oriundas do
DECCO - Departamento de Gestão do Ciclo do
Conhecimento As novas colegas estão à disposição da
Divisão de Gestão de Documentos. Que elas sejam
bem-vindas!

Auditoria no DEGEA
Nos dias 5 e 10 de agosto o DEGEA recebeu a visita dos auditores internos do TJERJ, liderados por
auditor contratado, para verificação da conformidade dos processos de trabalho do Departamento com a
norma ISO 9001:2000. Esta atividade é de extrema importância, pois permite que as unidades avaliadas
possam resolver eventuais pendências até a auditoria de certificação, que será realizada ainda este ano na
EMERJ, 18ª Vara Cível, 18ª Câmara Cível e 13ª Vara Cível.
A equipe de auditores fez questão de conhecer os procedimentos de arquivamento e
desarquivamento de documentos no SERCA, além de indagar alguns funcionários acerca dos processos de
trabalho.
Parabéns a todos os funcionários do DEGEA, que se esforçaram para que o resultado dessa visita fosse
um sucesso!

Malote exclusivo de Itaipava
Ainda este mês entrará
em funcionamento o malote
exclusivo do Arquivo de Itaipava,
E
T
que agilizará o arquivamento e
LO
A
desarquivamento dos processos
M
judiciais das comarcas
integrantes dos 3º e 9º NURCs. O
malote será diário e permitirá o
desarquivamento dos processos 24 horas após o
recebimento da solicitação.

Projeto Melhores Práticas dos
Protocolos Administrativos
O DEGEA está coordenando o projeto MPPA,
que tem como o objetivo padronizar o trâmite de
documentos de natureza administrativa nos
protocolos administrativos do TJ, Presidência,
Corregedoria, EMERJ e NURC's através de uma
RAD única, que está sendo elaborada.
Na
implantação do Projeto Melhores Práticas dos
Protocolos Administrativos, foi utilizada, como
modelo, a experiência do projeto Enunciados
Administrativos.

O DEGEA na organização do acervo arquivístico do Gabinete da
Presidência
A equipe da DIGED (Divisão de Gestão de Documentos) iniciou em 17/08/04 trabalho de
assessoramento técnico-arquivístico na organização do acervo do Gabinete da Presidência.
Este assessoramento visa à colaboração na implantação do programa de qualidade total
naquela Unidade. Serão repassadas aos servidores dos Departamentos e Divisões instruções
referentes às melhores práticas arquivísticas, norteando a Unidade no trato de seus
documentos no que diz respeito a empréstimo e transferência (arquivamento e
desarquivamento), classificação, avaliação etc.

Renovação do projeto Justiça
pelos Jovens

Disponibilização das RADs na
intranet

Ocorreu no dia 05/08/04 a prorrogação do
prazo de vigência do Projeto Justiça pelos
Jovens, através de convênio formalizado com o
Centro de Estudos e Atendimento São Domingos
Sávio, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 01 de
agosto de 2004.
Joyce (foto), que vem de
3 anos de trabalho na Vara de
Execuções Penais, é a mais nova
integrante do projeto na
equipe do DEGEA, onde 23
jovens do projeto encontram-se em atividade : 6
no SERCA, 5 no SESED, 2 assessorando a
Diretoria, 8 no SERAI e 2 na DIGED.

Por iniciativa do DEGEA, a metodologia de
visualização das Rotinas Administrativas na intranet
foi simplificada. Alguns funcionários do
Departamento experimentaram dificuldades para
ler as RADs porque o processo para chegar até elas
via intranet era muito complicado. Agora, com a
iniciativa do DEGEA, este processo tornou-se mais
simples uma vez que basta um clique do mouse sobre
a RAD desejada para que ela seja visualizada em
nova janela do Windows. O apoio e a compreensão da
DGTEC (Diretoria Geral de Tecnologia) a esta
solicitação foi essencial para tornar estas
informações fundamentais realmente disponíveis
para todos os funcionários.

I Seminário “Desafios do Gestor”
Aconteceu nos dia 16 e 18 do corrente o I Seminário “Desafios do Gestor”,
organizado pela Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento. No primeiro dia, o Diretor
do DEGEA, Marcio Ronaldo Leitão Teixeira, apresentou o tema “O Desafio do
Planejamento” e Renata Strong, diretora do DERAB (Departamento de Acervos
Bibliográficos), apresentou o tema “O Desafio da Inovação”. Atuaram como
debatedores Rosângela de Jesus Gomes, Diretora de Divisão na ESAJ (Escola de
Administração Judiciária) e Ronaldo Ribeiro (da DGLOG). Além disso, o evento contou com a participação
de Marcelo Filgueiras, Diretor da DGCON, de funcionários do DEGEA, entre outros. No segundo dia, Leila
Maria Martins, Diretora do DECCO (Departamento de Gestão do Ciclo do Conhecimento) apresentou o
tema “O Desafio da Comunicação”. Logo após, Argermiro Gurgel, Diretor da Divisão de Gestão
Administrativa do MUJUS (Museu da Justiça) apresentou o tema “O Desafio dos Relacionamentos”.
A apresentação “O Desafio do Planejamento” estará brevemente acessível na intranet para todos os que
não tiveram a oportunidade de participar do evento.

