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PORTARIA Nº 030/2020/PRES-TRE/GO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 2º da Resolução TRE-GO nº 
157/2009;

Considerando o afastamento legal (férias) da Dra. Marianna Azevedo Lima Siloto, Juíza Eleitoral da 144ª Zona de Anápolis e Diretora do 
Fórum Eleitoral do referido município, no período de 20.1 a 8.2.2020;

Considerando a decisão proferida no PAD 369/2020, RESOLVE, ad referendum do Tribunal:

Art. 1º Designar a Dra. ALINE VIEIRA TOMÁS, Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Anápolis, para exercer, na 
condição de substituta, o encargo de Diretor do Fórum Eleitoral do referido município, no período de 20 a 26.1.2020, nos termos da 
Resolução TRE-GO nº 157/2009.

Art. 2º Designar a Dra. LUCIANA DE ARAÚJO CAMAPUM FERNANDES, Juíza Eleitoral da 003ª ZEGO de Anápolis, para exercer, na condição de 
substituta, o encargo de Diretor do Fórum Eleitoral do referido município, no período de 27.1 a 8.2.2020, nos termos da Resolução TRE-GO 
nº 157/2009.

Art. 3º Revogar a Portaria nº 019/2020/PRES-TRE-GO.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 29 de janeiro de 2020.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

PORTARIA Nº 038/2020

PORTARIA Nº 038/2020

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso da atribuição conferida pelo inciso XXXVIII do artigo 15 do Regimento 
Interno deste Tribunal,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Política Organizacional de Desenvolvimento de Softwares no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás  TRE-GO.

Art. 2º O disposto nesta Portaria se aplica a todos os projetos de desenvolvimento ou manutenção evolutiva, bem como adaptações de 
softwares de terceiros.

Art. 3º Para efeitos desta Portaria consideram-se as seguintes definições:

I - SPRINT7: processo de desenvolvimento de software do TRE-GO, instituído pela Portaria nº 514/2015 da Presidência.

II - Software: conjunto de programas de computador e documentação, que compõem um sistema informatizado destinado ao atendimento 
das necessidades do negócio.

III - Manutenção evolutiva de software: processo de alteração de um sistema informatizado já implantado, que possui o objetivo de agregar 
novas funcionalidades ao mesmo.

IV - CGTIC: Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, instituído pela Portaria nº 011/2020  PRES. Possui o 
objetivo de definir políticas e diretrizes, coordenar e articular as ações de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Justiça 
Eleitoral de Goiás. É composto pelo Diretor-Geral, pelo titular da Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica da Diretoria-Geral, 
pelos titulares das Secretarias do Tribunal, pelo titular da Assistência de Qualidade e um representante da Comissão Permanente de Apoio à 
Estratégia e Integração das Zonas Eleitorais - INTEGRAZONAS.

V - CTGTI: Comitê Técnico de Gestão de Tecnologia da Informação, instituído pela Portaria nº 355/2016 - DG. Possui o objetivo de assessorar 
o Secretário de Tecnologia da Informação na aprovação dos projetos de inovações tecnológicas e de relevância institucional ou de alta 
complexidade, gerados ou submetidos à Secretaria de Tecnologia da Informação - STI, relativos à alteração de padronização de hardware, 
software, sistemas ou atividades corporativas de interesse da Justiça Eleitoral. É composto pelo titular da Secretaria de Tecnologia da 
Informação, pelos titulares das Coordenadorias de Infraestrutura, Sistemas Corporativos, Sistemas Eleitorais, bem como, da Assessoria de 
Planejamento, Governança e Gestão.

VI - Homologação: aceite formal do titular da unidade demandante, comprovando que o sistema informatizado entregue atende às 
necessidades especificadas no escopo do projeto.

VII - Termo de Abertura de Projeto (TAP): documento que autoriza formalmente o início do projeto, define papéis e atribuições, bem como, 
concede autonomia ao gerente de projetos para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.
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