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SISTEMA DE CONTROLE DE ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DE MEMBROS

Tipo: Projeto Área Regional: Município de origem não informado

Status: Em elaboração Unidade: Unidade de origem não informada

Tags: Tecnologia da Informação

::: Problema/ Oportunidade

A Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Alagoas, por meio de sua Secretaria Geral e seu Setor de 
Apoio Administrativo, é órgão responsável por manter os assentamentos funcionais dos Membros do parquet 
atualizados (Regimento Interno CGMP, arts. 8º, IX e 10, X e XI). Atualmente, esse controle é realizado de maneira 
artesanal, em documentos de texto independentes para cada ficha funcional, acarretando trabalho demasiado à 
Corregedoria Geral para a manutenção destes dados. Ademais, esta descentralização das informações ocasionam a 
possibilidade de equívocos no preenchimento e possíveis perdas de dados, seja por falha humana ou tecnológica. 
Além disso, este processo faz com que o compartilhamento de informações a demais órgãos da Administração 
Superior do Ministério Público (Regimento Interno CGMP, art. 27, parágrafo único) e ao Conselho Nacional do 
Ministério Público (Regimento Interno CGMP, art. 10, XIX) seja prejudicado, uma vez não haver consolidação de 
dados de todos os membros do MPE/AL, fazendo-se necessário o compartilhamento individualizado de cada ficha 
funcional em documento de texto. Desta forma, a Corregedoria Geral do MPE/AL possui grande demanda por uma 
ferramenta que possibilite, em um único sistema computacional, o recebimento e a consolidação de todos os 
assentamentos funcionais.

::: Objetivo

O objetivo precípuo do projeto “Sistema de Controle de Assentamentos Funcionais de Membros do MPE/AL” é a 
criação de ferramenta para tal consolidação. Com isto, a Corregedoria Geral terá, de forma centralizada e segura, 
todas as informações dos Membros do parquet. Seu uso também possibilitará que os Membros do MPE/AL possam 
enviar atualizações de suas informações, como mudanças de endereço, publicações de livros, figurações em listas 
tríplices, dentre outras, diretamente à Corregedoria Geral por meio deste sistema, bastando que este órgão autorize a 
atualização da informação, sem a necessidade de novos preenchimentos manuais. Há, também, a possibilidade de 
compartilhamento dos assentamentos, em sua totalidade ou de forma parcial, com outros órgãos da Administração 
Superior, nos casos em que se faz necessário, como também com o próprio Membro.

::: Escopo

O projeto consiste na criação de um Sistema de Controle dos Assentamentos Funcionais dos Membros do MPE/AL, 
contendo 3 módulos, sendo eles: 1) Módulo Corregedoria; 2) Módulo Membro; 3) Módulo Administração Superior. 
O Módulo Corregedoria será o consolidador das informações, de uso exclusivo da Corregedoria Geral. O Módulo 
Membro será utilizado pelos Membros do MPE/AL para enviar atualizações em seu assentamento, bem como 
consulta de suas informações. O Módulo Administração Superior será utilizado por demais órgãos da 
Administração Superior, como Procuradoria-Geral de Justiça e Conselho Superior do MPE/AL, contendo as 
informações dos assentamentos que forem pertinentes de compartilhamento com cada órgão.

::: Não Escopo

Dados não informados

::: Premissas

Colaboração entra a área demandante – Corregedoria-Geral do MP - e a equipe de TI, objetivando a especificação 



correta pela análise dos requisitos necessários ao desenvolvimento. Adotar as melhores práticas para 
desenvolvimento de sistemas e aplicativos. Considerar atributos de praticidade e facilidade para o uso do aplicativo 
por parte dos usuários.

::: Restrições

Não serão desenvolvidos aplicativos móveis.

::: Lista de Arquivos

TAP - Sistema Assentamentos Funcionais - v2.pdf
Descrição: Termo de Abertura de Projeto
Data Inclusão: 24/09/2021

::: Lista de Links

Não foram adicionados links.

::: Equipe de Trabalho

Corregedoria-Geral do MPAL
ADRIANA GOMES MOREIRA DOS SANTOS
Responsável pelo Objetivo Estratégico
(82) 2122-3565

Diretoria de TI
FILIPE.COIMBRA
Gerente do Projeto
(82) 2122-3544

Corregedoria-Geral do MPAL
KARTHALLIANE DE SOUZA MEDEIROS
Membro de equipe de projeto
(82) 2122-3565

Corregedoria-Geral do MPAL
MANUELLA GÓES DA FONSÊCA
Membro de equipe de projeto
(82) 2122-0000

Diretoria de TI
WESLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Membro de equipe de projeto
(82) 2122-3544

::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

::: Plano de Ações

Fase Status Descrição da Ação Responsável Prev Início Prev Fim Conclusão

Reunião inicial Feito
Reunião inicial para alinhamento do 
projeto

filipe.coimbra 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021

Levantamento 
de requisitos

Feito
Levantamento dos requisitos que o 
sistema deverá possuir para atender à 
demanda da Corregedoria

filipe.coimbra 29/09/2021 05/10/2021 05/10/2021

Desenvolvimento 
do módulo Prom

Feito

Desenvolvimento do módulo do 
sistema de acesso aos promotores, 
onde poderão lançar suas informações 
no assentamento funcional

filipe.coimbra 06/10/2021 31/01/2022 02/02/2022



Fase Status Descrição da Ação Responsável Prev Início Prev Fim Conclusão

Desenvolvimento 
do módulo Corr

Fazendo

Desenvolvimento do módulo do 
sistema de acesso da Corregedoria, 
onde serão validadas e compiladas as 
informações

filipe.coimbra 06/10/2021 29/04/2022

Integração com 
SAJ/MP

Fazendo
Integração com o SAJ/MP para resgate 
dos dados de correições

filipe.coimbra 06/10/2021 29/04/2022

Integração com 
o Histórico Fun

Fazendo

Integração com o histórico funcional 
para resgate dos dados básicos do 
membro, além de suas anotações 
funcionais

filipe.coimbra 06/10/2021 29/04/2022

Integração com 
o Diário Oficia

Feito
Integração com o DOE para exibição 
das publicações e visualização da 
edição do Diário

filipe.coimbra 06/10/2021 29/04/2022 28/01/2022

Conscientização 
dos membros

A Fazer
Trabalho de conscientização dos 
membros para uso do sistema

filipe.coimbra 15/04/2022 20/05/2022

Confecção de 
ato 
regulamentand

A Fazer
Confecção de ato da corregedoria para 
regulamentação do uso do sistema por 
parte dos membros

filipe.coimbra 15/04/2022 20/05/2022

Criação de 
vídeos 
explicativos

A Fazer
Criação de vídeos explicativos de uso 
do sistema, para consulta sob demanda 
dos membros do MPE/AL

filipe.coimbra 01/03/2022 20/05/2022

::: Indicadores

Tipo Nome Iniciativa Meta Frequência Unidade Responsável

Execução

Desenvolvimento e 
implantação do Sistema 
de Controle de 
Assentamentos 
Funcionais

Criação do sistema computacional e 
implantação nos servidores do Ministério 
Público

1.00 - 1.00
Medição 
Única

Valor 
Absoluto

filipe.coimbra

Execução
Vídeos de uso do 
sistema criados

Quantidade de vídeos explicativos de uso 
do sistema criados

3.00 - 5.00
Medição 
Única

Valor 
Absoluto

filipe.coimbra

Efetividade
Aproveitamento das 
reuniões.

Aproveitamento de 80% de nas pautas 
especificadas em reuniões de interação e 
colaboração entre Assessoria Técnica e 
TI, as reuniões deverão apresentar uma 
avaliação de andamento

80.00 - 100.00 Bimestral Percentual filipe.coimbra

Efetividade
Validação dos casos de 
uso e funcionalidades

Validação dos casos de usos e 
funcionalidades pela realização de teste 
para a verificação e avaliação, 
considerando status: 1) Concluído e 
Validado (100%), 2) Concluído com Bugs 
(90%), 3) Concluído Parcial (50%), 4) 
Não iniciado (0%).

90.00 - 100.00
Medição 
Única

Percentual filipe.coimbra

Execução
Treinamento dos 
usuários da Corregedoria

Treinamento dos usuários da 
Corregedoria, que serão multiplicadores 
do conhecimento para posterior ensino 
aos membros que utilizarão o sistema

1.00 - 2.00
Medição 
Única

Valor 
Absoluto

filipe.coimbra

::: Riscos

Não possui riscos cadastrados.

::: Custos

Descrição Tipo Unid R$ Unit Quant R$ Total R$ Gasto

Gratificações da equipe - Roberto 
Filipe de Almeida Coimbra

Outras despesas Unid 923,45 8,00 7.387,60 0,00

Gratificações da equipe - Manuella 
Goes da Fonseca

Outras despesas Unid 264,76 8,00 2.118,08 0,00

Gratificações da equipe - 
Karthalliane de Souza Medeiros

Outras despesas Unid 117,46 8,00 939,68 0,00



Descrição Tipo Unid R$ Unit Quant R$ Total R$ Gasto

Gratificações da equipe - Wesley 
de Oliveira Cavalcante

Outras despesas Unid 326,54 8,00 2.612,32 0,00

::: Mensagens

Não há mensagens nesse projeto.

::: Assinaturas
As assinaturas foram realizadas eletrônicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 
11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.


