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                    PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
                    TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
                    CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC - Ver. 2.5

CATEGORIA SERVIÇO DESCRIÇÃO ESTRAT
ÉGICO DONO SLA LINK QUEM PODE 

ACESSAR

Judiciários PJe  - 1º Grau PJE - Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho, onde magistrados, servidores, advogados e demais interessados praticam seus atos 
processuais  (1º Grau). Sim Dr.Lindinaldo Silva 

Marinho 900 min https://pje.trt13.jus.br/primeirograuPúblico

Judiciários PJe  - 2º Grau PJE - Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho, onde magistrados, servidores, advogados e demais interessados praticam seus atos 
processuais (2º Grau). Sim Diretor da SEGEJUD 900 min https://pje.trt13.jus.br/segundograuPúblico

 Judiciários Acervo Eletrônico Sistema que permite a juntada de arquivos de áudio e de vídeo como autos de processos do PJe Sim Juiz Auxiliar da 
Corregedoria 900 min https://acervoeletronico.trt13.jus.br/acervo-eletronico-pje/Público

Judiciários Solução de Audiências 
Telepresenciais (1º grau) Plataforma de videoconferência adotada pelo tribunal para a realização de audiências (1º grau) telepresenciais ou híbridas. Sim Juiz Auxiliar da 

Corregedoria 10min 1º e 2º Graus

Judiciários Solução de sessões de julgamento 
telepresenciais (2º grau) Plataforma de videoconferência adotada pelo tribunal para a realização de sessões de julgamento (2º grau) telepresenciais ou híbridas. Sim Diretor da SEGEJUD 10min 1º e 2º Graus

Judiciários Balcão Virtual Serviço virtual com as mesmas atribuições de um atendimento no balcão físico e vai estar disponível das 08h às 14h Sim Secretário da 
Corregedoria 30 min www.trt13.jus.br/balcaovirtualPúblico

Judiciários eCartas
Solução de comunicação criada pelos Correios para atender às necessidades de empresas privadas e órgãos públicos na produção e 
distribuição de documentos oficiais, que exigem sigilo no processamento do conteúdo e comprovação da entrega no destino. 
Disponível somente para as correspondências geradas no PJe

Sim Secretário Geral 
Judiciário  900 min

1° Grau
2º Grau
Peritos

Apoio Apoio à Videoconferência Serviço de apoio aos equipamentos de videoconferências. Prevê a instalação e configuração dos equipamentos, câmeras e microfones 
incluindo a resolução de incidentes neste escopo. Sim Diretor da SETIC 30 min Público

Adminstrat. Webmail - Correio Eletrônico O Webmail ou correio eletrônico permite a troca de mensagens entre os usuários de Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Não Diretor da SETIC 600 min https://webmail.trt13.jus.br/Público

Judiciários Jurisprudência - Consulta 
Jurisprudencial

Sistema para consulta jurisprudencial (sentenças e acórdãos) com opção de consulta por número de processo, data de julgamento, 
redator, classe de processo, ou órgão julgador. Sim

Chefe do Núcleo de 
Gerenciamento de 

Precedentes
600 min https://www.trt13.jus.br/jurisprudencia/Público

Judiciários DATAJUD

Instituída pela Resolução CNJ n. 331/2020 como fonte primária de dados do Sistema de Estatística do Poder Judiciário – SIESPJ, a 
Base Nacional de Dados do Poder Judiciário – DataJud é responsável pelo armazenamento centralizado dos dados e metadados 
processuais relativos a todos os processos físicos ou eletrônicos, públicos ou sigilosos dos os tribunais indicados nos incisos II a VII do 
art. 92 da Constituição Federal.

Sim Chefe do Núcleo de 
Estatística AGE 900 min - Público

Judiciários e-Revista - Publicador de editais de 
revista

Software desktop do TRT09 para edição padronizada de despachos de recurso de revista. É um dos projetos do CNJ usados pelo 
TRT13. O ERevista é um software web que produz um edital contendo recursos de revista que já tiveram seus despachos assinados 
pelo juiz presidente.

Sim Chefe de Gabinete da 
Vice-Presidência 1200 min Público

Judiciários AJJT AJJT - Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho, é uma ferramenta de gestão de peritos, órgãos técnicos/científicos, 
tradutores/intérpretes, e também para pagamento dos profissionais nos processos que envolvam assistência judiciária gratuita. Sim Secretário da 

Corregedoria 600  min https://aj.sigeo.jt.jus.br/aj
1° Grau
2º Grau
Peritos

Judiciários Central de Mandados (Relatórios do 
SAOPJe) Relatórios que auxiliam o acompanhamento do trabalho nas centrais de mandado. Sim Ricardo Oliveira da Silva 2000 min - Público

Judiciários e-Gestão 2º Grau (Relatórios do 
SAOPJe) Relatórios do eGestão Sim Chefe do Núcleo de 

Análise de Dados 2000 min - Público

Judiciários Gabinete (Relatórios do SAOPJe) Relatórios que auxiliam os gabinetes na gestão de processos Sim Chefe do Núcleo de 
Análise de Dados 2000 min - Público

Judiciários Magistrado (Relatórios do SAOPJe) Relatórios que auxiliam os magistrados na gestão dos processos. Auxilia à corregedoria na gestão dos magistrados. Sim Juiz Auxiliar da 
Corregedoria 2.000 min - Público

Judiciários MPT (Relatórios SAOPJe) Relatórios para auxiliar o MPT na pesquisa de processos Sim
Chefe do Suporte 
Primário e Apoio 
Negocial ao PJe

1800 min - Público

Judiciários Órgão Colegiado (Relatórios 
SAOPJe) Relatórios que auxiliam as secretarias na gestão de processos. Sim Chefe do Núcleo de 

Análise de Dados 2000 min - Público

Judiciários Plenário Virtual (Relatórios SAOPJe) Relatórios que visam agilizar a apreciação dos processos nas sessões do 2º grau Sim Secretário Geral 
Judiciário 600 min - Público

Judiciários Vara (Relatórios SAOPJe) Relatórios que auxiliam as varas na gestão dos processos Sim Secretário da 
Corregedoria 2000 min - Público

Judiciários GPREC
GPREC - Gestão de Precatórios é uma sistema satélite do PJe, desenvolvido pelo TRT8, para controle da tramitação e gestão dos 
precatórios e requisições de pequeno valor (RPV) por meio eletrônico, o que permitiu uma integração imediata com as Varas do 
Trabalho, garantindo maior segurança, celeridade e acesso das partes à todas as fases da execução dos precatórios.

Sim Chefe do Núcleo de 
Precatórios  900 min https://pje.trt13.jus.br/gprec/1° Grau

Judiciários Ata de Correição Automática - GEC Sistema desenvolvido pelo TRT8 no intuito de automatizar a geração de atas de correição ordinária Sim Secretário da 
Corregedoria 2000 min https://sistemas.trt13.jus.br/gec/1° Grau

Corregedoria

Judiciários AUD Este serviço provê acesso, suporte e manutenção do sistema AUD (Sistema de Sala de Audiência). Sim Dr.Lindinaldo Silva 
Marinho 480 min https://pje.trt13.jus.br/aud1° Grau

2º Grau

Judiciários Ccalc Sistema que faz a gestão das distribuição dos cálculos judiciais, de 2ºgrau, entre os calculistas. Não Chefe do Núcleo  de 
Cálculos Judiciais 1800 min http://intranet.trt13.jus.br/ccalc-webInterno

Judiciários Consulta Processual do Portal de 
Serviços

Consulta aos autos eletrônicos (processos trabalhistas) existentes no sistema SUAP/PROAD. O controle de acesso é realizado pelo 
Portal de Serviços, de modo que algumas funcionalidades do serviço são restritas ao papel do usuário. Não Secretário da 

Corregedoria 1800 min https://www.trt13.jus.br/portalservicos/protocoloadm/informarNumero.jsfPúblico
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Judiciários Consulta Processual Unificada Acesso externo ao PJe para pesquisa de processos judiciais de 1º e 2º graus, pautas de audiência e pautas de julgamento. Sim Dr.Lindinaldo Silva 
Marinho 240 min https://pje.trt13.jus.br/consultaprocessual/Público

Judiciários JTE Ferramenta para smartfones que permite checar a movimentação de processos, decisões, acompanhar notícias, jurisprudência, pautas 
de audiências/sessões e emissão de boletos. Sim Dr.Lindinaldo Silva 

Marinho 240 min https://jte.csjt.jus.br/ Público

Judiciários Juntada Automatizada Sistema do TRT18 para auxiliar na juntada de documentos iguais em diversos processos de forma automatizada. Sim
Secretário Geral 

Judiciário 600 min Desktop Servidores 
Específicos

Judiciários Sis. Nacional de Replicação de 
Dados (Justiça em Números) Sistema capaz de extrair a movimentação analítica processual com base no MNI do CNJ. Sim Assessor de Gestão 

Estratégica 600 min https://intranet.trt13.jus.br/justicaemnumeros/Interno

Judiciários Migrador avulso de processos da 
CCLE

Ferramenta para auxiliar a migração de processos do SUAP para o PJe via CCLE. Processos que não foram migrados em lote devem 
ser cadastrados no PJe posteriormente usando o migrador avulso. Sim Dr.Lindinaldo Silva 

Marinho 1200 min Desktop SETIC

Judiciários NUGEP NUGEP - Sistema de Gestão de Precedentes é um sistema satélite do PJe para controlar os processos judiciais que estejam 
sobrestados aguardando julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidentes de assunção de competência. Sim

Chefe do Núcleo de 
Gerenciamento de 

Precedentes
600 min https://nugep.trt13.jus.brNUGEP

Judiciários PjeCalc Sistema customizável para realização de cálculos trabalhistas. Fornece aos calculistas opções  de parametrização de cálculo trazendo 
confiabilidade e agilidade no processo de liquidação de decisões trabalhistas de forma integrada ao PJe. Sim Chefe do Núcleo de 

Cálculos Judiciais 1800 min https://pjecalc.trt13.jus.br1° Grau
2º Grau

Judiciários Portal de Serviços Agrupador de serviços como: consulta processual, depósito judicial, protocolo digital, push, certidões trabalhistas e sustentação oral 
para SUAP e PJe. Sim Secretário Geral 

Judiciário 1800 min https://www.trt13.jus.br/portalservicosPúblico

Judiciários Sustentação Oral no Pleno Sistema para cadastro de sustentação oral de advogados e membros do MPT. Existe um módulo do sistema para os processos do 
SUAP e um outro módulo para processos do PJE. Sim Secretário Geral 

Judiciário 600 min https://www.trt13.jus.br/portalservicos/login/login_pje.jsfPúblico

Judiciários Siscondj O Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SISCONDJ) tem por objetivo permitir controle das informações financeiras referentes 
aos créditos geridos pelo Banco do Brasil. Sim Secretário da 

Corregedoria 900 min https://www.trt13.jus.br/siscond1° Grau
2º Grau

Judiciários Central de Mandados Módulo do PJe voltado facilitar e centralizar as atividades dos Oficiais de Justiça. Sim Ricardo Oliveira Silva 900 min https://pje.trt13.jus.br/primeirograuPúblico

Judiciários Plenário Eletrônico Software que auxilia no julgamento e na análise virtual de recursos nos Tribunais colegiados em ambiente eletrônico. Sim Chefe do Núcleo de 
Análise de Dados 900 min https://pje.trt13.jus.br/segundograuPúblico

Judiciários Unificador PJe
Todos os dias às 6h, o Unificador PJe verifica quais são os processos da pauta de cada Vara do Trabalho e faz a unificação dos 
documentos desses processos em arquivos do formato PDF. Esses PDFs são organizados em pastas e enviados às suas respectivas 
Varas do Trabalho.

Não Dr.Lindinaldo Silva 
Marinho 1200 min - 1° Grau

Judiciários SUAP Serviço de acompanhamento processual (jurídico e administrativo) desenvolvido pelo TRT13. Sim Dr.Lindinaldo Silva 
Marinho 900 min Desktop Público

Judiciários Hórus Sistema para acompanhamento das metas nacionais, planejamento, consumo interno (água, luz, etc.), entro outros indicadores Sim Assessor de Gestão 
Estratégica 1200 min Público

Apoio Acesso à Internet O serviço investiga, soluciona problemas e concede liberações relativas ao acesso do TRT13 à Internet. Sim Diretor da SETIC 600 min - Público
Apoio Recuperação de Arquivos Recuperação de arquivos ou banco de dados que tenham sidos danificados ou perdidos por eventuais falhas Não Diretor da SETIC 600 min - Público

Apoio Rede sem Fio Instalação e configuração de placa de rede sem fio para acesso à rede corporativa quando não for possível usar a rede cabeada. Não Diretor da Secretaria 
Administrativa 600 min - Público

Apoio Compartilhamento de arquivos em 
rede Disponibilizar para servidores e magistrados pontos de acesso compartilhados para manipulação de arquivos via rede. Não Diretor da SETIC 600 min - Público

Apoio Apoio a Eventos O serviço de apoio a eventos que organiza a infraestrutura necessária para apresentações de solenidades e palestras em geral. Não Chefe da Seção de 
Cerimonial e Eventos 1200 min Público

Apoio Cabeamento de Rede O serviço prevê a verificação e manutenção de pontos de rede para permitir o acesso a rede corporativa do TRT13. Sim Chefe da CAEMA 1800 min Público

Apoio Catálogo de Serviços O Catálogo de Serviços de TIC mantêm todos as informações sobre os serviços de TIC de produção. Não Diretor da SETIC 3000 min Público
Apoio Computadores Disponibilização e manutenção de estação de trabalho para servidores e magistrados. Sim Diretor Geral 400 min Público
Apoio Comunicador Corporativo Sistemas usados para  trocas de mensagens entre  servidores e magistrados  do TRT13. Ex: Pandion e Hangout. Não Diretor da SETIC 600 min Público
Apoio Estabilizadores / Nobreaks Instalação e assistência para estabilizador, nobreak ou transformador. Não Diretor da SETIC 600 min Público

Apoio Impressoras / Scanners / 
Multifuncionais Instalação e assistência técnica de impressoras, scanners e multifuncionais. Não Diretor Geral 600 min Público

Apoio Monitores de Vídeo Instalação e manutenção de monitores de vídeo. Não Diretor Geral 400 min Público
Apoio Outros equipamentos O serviço contempla a disponibilização e configuração de diversos equipamentos para servidores e magistrados. Não Diretor da SETIC 600 min Público
Apoio Programas Básicos e/ou Utilitários Instalação e configuração de programas básicos e/ou utilitários homologados. Não Diretor da SETIC 600 min Público

Apoio Sistemas Operacionais O serviço contempla a instalação e configuração no computador e/ou notebook do usuário do S.O. Windows 7 ou posterior, 
homologado para utilização no TRT13. Não Diretor da SETIC 1800 min Público

Apoio Notebooks O serviço contempla a instalação e configuração de estação de trabalho (notebook) para servidores e magistrados, além de assistência 
técnica para estes equipamentos Sim Diretor Geral 400 min Público

Apoio Sistema de Chamados Serviço disponibilizado para a abertura e acompanhamento de chamados por parte dos usuários de TI do TRT13. Não Diretor da SETIC 1800 min https://www.trt13.jus.br/portal-servicos/contatoPúblico
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Apoio Sistema de Controle de Usuários Sistema que gerencia as informações de acesso à rede interna, ao Pje / SUAP, Gabinete Virtual e demais contextos relacionados à 
disponibilidade e confidencialidade das informações. Não Chefe do NAU 1800 min http://intranet.trt13.jus.br/passwordInterno

Adminstrat. Contas de Rede O serviço prevê a criação, alteração e exclusão de conta de rede e de e-mail, além de alteração de senha do SUAP. Sim Diretor da SEGEPE 600 min - Público

Adminstrat. Certificados Digitais (Cartão / 
Token)

Instalação dos softwares e equipamentos para a utilização do certificado digital, em mídia token ou cartão, nos diversos sistemas que 
utilizam esta tecnologia de autenticação. Sim Diretor da SEGEPE 400 min Público

Adminstrat. Malote Digital O Malote Digital é um serviço disponibilizado pelo CNJ para o envio de correspondências oficiais, como ofícios e memorandos, entre 
órgãos do Poder Judiciário. A SETIC provê o acesso e suporte ao serviço. Sim Chefe de Gabinete da 

Presidência 360 min Público

Adminstrat. PJECOR Sistema único para todas as corregedorias, para unificar e padronizar a tramitação dos procedimentos administrativos, garantindo 
maior eficiência, transparência e economia na atuação dos órgãos correicionais. Sim Secretário da 

Corregedoria 900 min https://corregedoria.pje.jus.brCorregedoria

Adminstrat. Gabinete Virtual O acesso remoto a serviços e aplicativos utilizados em suas atividades no tribunal. Sim Diretor da SEGEPE 600 min https://gv.trt13.jus.br Público

Adminstrat. SABB SABB - Sistema de Automatização de Bloqueios Bancários do TRT18. Auxilia as vara na realização do bloqueio de valores de partes 
executadas. Sim Secretário da 

Corregedoria 480 min Descontinuado Público

Adminstrat. Extrator E-gestão Realiza a extração de dados do PJe  e importação para o e-Gestão. Sim  Assessor de Gestão 
estratégica 900 min - -

Adminstrat. SIARCO Fornece informações das empresas e de seus sócios do cadastro da JUCEP- Junta Comercial do Estado da Paraíba, por meio do CNPJ 
ou CPF dos sócios quotistas, possibilitando ao juiz estabelecer uma relação entre a empresa e seus responsáveis, sócios ou gerentes. Não Secretário da 

Corregedoria 2000 min Público

Adminstrat. GARIMPO Ferramenta do TRT21 para cruzamento de dados arquivados com informações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O 
sistema ajuda a localizar reclamantes, empresas, advogados e peritos, que têm direito a receber valores em depósitos judiciais. Sim Juiz Auxiliar da 

Corregedoria 900 min garimpo.trt13.jus.brCorregedoria

Adminstrat. PROAD Sistema para gestão eletrônica de documentos administrativos e controle de todos os expedientes administrativos, processos internos 
e externos. Sim Diretor da Secretaria 

Adminstrativa 1800 min http://www.trt13.jus.br/proadPúblico

Adminstrat. Contas públicas Fornece informações sobre a execução orçamentária e financeira, licitações, contratos e compras. Sim Diretor da Secretaria 
Administrativa 1800 min https://www.trt13.jus.br/contaspublicas/Público

Adminstrat. Mensageiro Serviço de envio de cartão virtual para aniversariantes. Não Diretor da SEGEPE 1800 min https://intranet.trt13.jus.br/mensageiro/Interno

Adminstrat. Ouvidoria
Sistema público para abertura e acompanhamento de manifestações. A Ouvidoria tem por escopo receber solicitação de informações, 
conforme Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), críticas, sugestões, elogios e denúncias sobre os serviços prestados pela 
Justiça do Trabalho.

Sim Chefe da Seção de 
Ouvidoria 1800 min https://www.trt13.jus.br/ouvidoriaPúblico

Adminstrat. Ponto Eletrônico Registro de ponto dos servidores, com informação de saldos de horas, horário de saída, histórico de horas trabalhadas e outras 
funções. Não Diretor da SEGEPE 1200 min https://intranet.trt13.jus.br/pontoInterno

Adminstrat. SCMP SCMP - Sistema de Controle de Material e Patrimônio do TRT24 para gerência de tombamento e trâmite dos bens do Tribunal. Não Diretor da CMP 1800 min https://intranet.trt13.jus.br/SCMPInterno

Adminstrat.  Sis. Gestão de Eventos da EJUD 
(Semanjud)

Permite à EJud - Escola Judicial, cadastrar evento, inscrições de participantes, controle de entrada/saída e emissão de certificados, 
etiquetas e relatórios. Não Coordenadora da 

Escola Judicial 1800 min https://intranet.trt13.jus.br/ejud-admPúblico

Adminstrat. SIGEO-JT O Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho é responsável pelo gerenciamento de dados de execução 
orçamentária. Sim

Diretor  da Secretaria de  
Planejamento e 

Finanças
1800 min https://sigeo.trt13.jus.br/Público

Adminstrat. SIGEP Gerencia todos os dados, relacionados às atividades funcionais dos servidores e magistrados (férias, afastamentos, designação de 
função, cadastro, entre outros), bem como a folha financeira destes. Sim Diretor da SEGEPE 1200 min Sistema desktop Público

Adminstrat. SISAQ O sistema auxilia no processo de contagem das horas de capacitação/treinamento dos servidores/magistrados para concessão de 
Adicional de Qualificação. Não Diretor da SEGEPE 1200 min http://intranet.trt13.jus.br/sisaqInterno

Adminstrat. Sisaval Sistema Web em que os servidores/chefes imediatos/gestores são avaliados e preenchem os critérios de avaliação de desempenho de 
acordo com o ano base em questão. Não Diretor da SEGEPE 1200 min https://intranet.trt13.jus.br/sisaval/Interno

Adminstrat. Sisemp Sistema Web para simulação do valor dos empréstimos consignados para funcionários do TRT13 em determinados bancos 
cadastrados e gerenciamento dos coeficientes responsáveis pela simulação dos empréstimos. Não Diretor da SEGEPE 1800 min https://intranet.trt13.jus.br/sisempInterno

Adminstrat. Sisof
Sistema web em que se pode cadastrar ocorrências, relacionadas a algum perigo ou dano, causadas a Oficiais de Justiça, bem como 
permite transferir diligência do PJe para o SUAP referente à indenização de transporte destes dentro do âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 13ª Região.

Sim Ricardo Oliveira da Silva 1800 min https://www.trt13.jus.br/sisof/Interno

Adminstrat. Sispae Sistema que permite a criação de protocolos administrativos de modo eletrônico. Esse serviço é acessado apenas pelos servidores e 
magistrados ativos do Tribunal. Sim Diretor da SEGEPE 1200 min https://www.trt13.jus.br/sispaeInterno

Adminstrat. Sisport Sistema Web de acompanhamento e controle de entrada/saída de visitantes na sede do TRT13. Não Coordenador de 
Segurança institucional 1200 min https://intranet.trt13.jus.br/sisport/Interno

Adminstrat. SISREC Sistema Web de solicitação de margem, aprovação e acompanhamento de pedidos de empréstimos consignados, e análise dos 
pedidos de empréstimos. Não Diretor da SEGEPE 1200 min https://www.trt13.jus.br/sisrec/Público

Adminstrat. Sistema de Gestão de Contratos Sistema para gestão de contratos celebrados entre o Tribunal e terceiros. Sim Chefe do Núcleo de 
Contratos 1800 min https://www.trt13.jus.br/contratosPúblico

Adminstrat. Transparência Dispõe informações alusivas sobre a gestão orçamentária, financeira, quadro de pessoal e estrutura remuneratória do trt13. Sim Chefe da Seção de 
Ouvidoria 1800 min https://www.trt13.jus.br/transparenciatrt13Público

Adminstrat. SAOAdm-Material e Patrimônio É uma plataforma em que é possível ter acesso  a relatórios sobre  a coordenadoria de Material e Patrimônio. Sim
Diretor da 

Coordenadoria de 
Material e Patrimônio

1800 min https://www.trt13.jus.br/saoadmPúblico
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Adminstrat. SAOAdm-Saúde É uma plataforma em que é possível ter acesso a uma série de relatórios sobre o Núcleo de Saúde. Sim Chefe do Núcleo de 
Saúde 1800 min https://www.trt13.jus.br/saoadmPúblico

Adminstrat. SAOAdm-SETIC É uma plataforma em que é possível ter acesso a uma série de relatórios sobre a Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. Sim Diretor da SETIC 1800 min https://www.trt13.jus.br/saoadmPúblico

Adminstrat. SAOAdm- Secretaria Geral 
Judiciária É uma plataforma em que é possível ter acesso a uma série de relatórios sobre a Secretaria geral Judiciária. Sim Secretário Geral 

Judiciário 1800 min https://www.trt13.jus.br/saoadmPúblico

Adminstrat. SIGS Trata-se de um sistema nacional para gerenciamento de consultas, licenças e atendimentos dos mais diversos serviços de saúde 
oferecidos pelo Tribunal: Dentistas, Médicos, Fisioterapia, Psicologia. Sim  Chefe do Núcleo de 

Saúde 1800 min https://sigs.trt13.jus.br/Interno

Adminstrat. Sistema Nacional da EJUD O serviço gerenciará os cursos, treinamentos e palestras ofertados pela Escola Judicial. Sim Secretária da Escola 
Judicial 1800 min https://sistemas.trt13.jus.br/ejtrt-sigep/Interno

Adminstrat. SAOAdm- SEGEPE É uma plataforma em que é possível ter acesso a uma série de relatórios sobre a SEGEPE. Sim Diretor da SEGEPE 1800 min https://sigs.trt13.jus.br/Público

Adminstrat. SAOAdm-CENATEN É uma plataforma em que é possível ter acesso a uma série de relatórios sobre o CENATEN. Sim Dr. Lindinaldo Silva 
Marinho 1800 min https://sigs.trt13.jus.br/Público

Adminstrat. Sis. Planejamento das Contratações Sistema para planejamento das contratações no TRT13 Sim Diretor Geral 1800 min https://www.trt13.jus.br/contratosInterno

Adminstrat. WikiAdm Disponibilização dos procedimentos administrativos mapeados e otimizados Sim Assessor de Gestão 
Estratégica 1800 min https://www.trt13.jus.br/wikiadmPúblico

Adminstrat. Portal Intranet/Internet Portal da Internet/intranet do Tribunal. É o local em que a instituição se comunica com a sociedade e seus membros internos. Sim Assessor de 
Comunicação Social 1200 min https://www.trt13.jus.br/Público

 Judiciários  SISAUDIO Sistema capaz de gerenciar as marcações dos vídeos das audiências , de forma que as falas, relacionadas aos processos sejam 
seccionadas, como forma de otimizar as rotinas laborais futuras, relacionadas aos processos. Sim

Secretário Geral 
Judiciário 600 min https://www.trt13.jus.br/sisaudio/Público

Informações para a correta leitura do Catálogo
1 - Para todos os serviços de TIC, o 1º Nível de Atendimento será feito pela Central de Serviços
2 - Para todos os serviços de TIC, o 2º Nível de Atendimento será feito pelo SETIC no setor informato em NÚCLEO RESP.
3 - Contato com a Central de Serviços: https://atendimento.trt13.jus.br/otrs/customer.pl / Telefone: 3533-6063 (apenas para casos excepcionais);
4 - Para o PJE, a comunicação das janelas de manutenção serão feitas aos magistrados, advogados e partes via página do Tribunal, na internet, com no mínimo 10 dias de antecedência. Para os demais serviços, comunicação padrão via intranet;

Últimas Alterações 
Inclusão Acervo Eletrônico
Exclusão
Alteração PJe  - 1º Grau Divisão do serviço PJe em 1º e 2º grau
Alteração PJe  - 2º Grau Divisão do serviço PJe em 1º e 2º grau

Protocolos de alteração:
19950/2021 19950/2021 Contém todas as demais alterações no catálogo

20877/2021 20877/2021 Arquivado


