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TRT é o primeiro no Brasil a normatizar uso da
internet, e-mail e computador
Os três atos foram assinados no início deste mês de setembro pela
presidente do Tribunal Regional do Trabalho,
O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba é o primeiro no Brasil a
normatizar, em atos da Presidência, o uso da internet, do correio eletrônico
(e-mail) e estações de trabalho, que são os computadores fixos ou móveis.
Os três atos foram assinados no início deste mês de setembro pela presidente
do Tribunal Regional do Trabalho, juíza Ana Clara Nóbrega, com a presença
dos integrantes do Comitê de Segurança da Informação do TRT, o juiz
substituto Alexandre Amaro, o secretário-geral da Presidência, Dorgival
Terceiro Neto Júnior e os diretores da Secretaria de Tecnologia da Informação
Max Frederico Guedes Pereira, da Secretaria Administrativa, Anderson
Pimentel e o secretário da Corregedoria, Abílio de Sá, que são membros do
Comitê de Segurança da Informação do TRT.
O presidente do Comitê de Segurança da Informação do TRT, juiz Alexandre
Amaro disse que, a normatização visa tornar a rede mais segura, tanto no uso
da internet e e-mails, quanto nas máquinas de trabalho. "Vai garantir a
informação sem nenhuma violação", disse.
O diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação, Max Guedes, revelou
que as estações de trabalho devem ser usadas somente em atividades
estritamente relacionadas às funções institucionais, ficando impossível, por
exemplo, instalar programas que não sejam licenciados pelo Tribunal.
Os atos podem ser conferidos, na íntegra, na intranet do TRT clicando em
informática Manuais Online - Política de Segurança da Informação ou indo
diretamente para o link:
http://intranet.trt13.gov.br/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=91
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