
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE

PORTARIA N° 162, DE 23 DE MAIO DE 2018.

Institui e disciplina as atribuições da Comissão de Apoio aos Gabinetes.

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA

REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos poderes que lhe

são conferidos pelo artigo 50, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, pelo artigo

55, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 357 de 5 de

maio de 2015) e pela Portaria PGR nº 1036, de 27 de setembro de 2017,

Considerando a substituição do sistema processual APOLO pelo sistema e-Proc no

Tribunal Regional Federal da 2ª Região;

Considerando a necessidade de orientar e dar suporte técnico aos Gabinetes sobre o

uso e funcionamento desse novo sistema e dos demais sistemas usados no MPF;

Considerando que uma das propostas de aprimoramento dos serviços prestados pela

Cojud é o planejamento de treinamentos do sistema Único para usuários dos Gabinetes;

Considerando que a Gestão do Conhecimento e a capacitação permanente está entre

as diretrizes do Plano de Gestão da Chefia desta Regional;

Considerando  que  entre  os  objetivos  estratégicos  do  MPF  encontram-se

"Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitude dos membros e servidores" e "Proporcionar uma

atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável", resolve:

Art. 1º Instituir Comissão de Apoio permanente aos Gabinetes, com a finalidade de

identificar  e  analisar  as  principais  demandas  dos  Ofícios,  orientar  e  dar  suporte  técnico  aos

respectivos usuários quanto às boas práticas referentes às rotinas de Gabinete, ao correto uso de

todos os sistemas do MPF, principalmente os sistemas Único e E-Proc, além de colher eventuais

sugestões de melhorias apresentadas pelos membros e respectiva equipe de Gabinete.
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Art. 2º A Comissão será composta pelo Coordenador Jurídico e de Documentação,

que a presidirá, e pelos chefes dos setores da Cojud.

Art.  3°  A  Comissão  deverá  realizar  visitas  regulares  aos  Gabinetes,  mediante

agendamento ou sempre que solicitada, visando solucionar as demandas apresentadas ou, em sendo

necessário,  efetuar o respectivo encaminhamento aos setores competentes da PGR, para fins de

resolução dos problemas relatados.

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

MARCIA MORGADO MIRANDA
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