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IV - Diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de técnicos em TIC;

 

V - Metas específicas conforme atividades exercida para os gestores e técnicos de TIC;

 

VI - Programa de benefício, financeiro ou não, para incentivar e impulsionar o desempenho;

 

VII - Existência de revisão anual e aperfeiçoamento, quando necesário, dos critérios de desempenho exigidos;

 

VIII - Processo de gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC;

 

IX - Processo de gerenciamento de mudanças de TIC;

 

X - Processo de gerenciamento de problemas;

 

XI - Processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC;

 

XII - Processo de gerenciamento de capacidade de TIC;

 

XIII - Processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC.

 

Art. 3º As reuniões periódicas serão definidas pelo coordenador dos trabalhos que, de acordo com a necessidade, designará os dias dos 

encontros e sua respectiva periodicidade.

 

Art. 4º Os membros do grupo avaliarão as boas práticas utilizadas em Regionais com melhor avaliação no IGOV-TIC-JUD e apresentarão 

relatório conclusivo, que deverá conter os direcionamentos e peculiaridades deste Tribunal e seu mecanismo de implementação, o qual, se 

aprovado, será aplicado neste TRE-AL.

 

Art. 5º Os representantes vinculados àAssessoria de Gestão Estratégica e àAssessoria Especial da Presidência atuarão na Comissão, 

exclusivamente, em ações gerenciais visando ao direcionamento das atividades a serem implementadas no Tribunal.

 

Art. 6º A comissão terá o prazo de 120 dias para concluir seus trabalhos.

 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

 

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício da Presidência

 Maceió, 11 de julho de 2019. 
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