Juizados Especiais realizam treinamento
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Magistrados e servidores aprenderam a utilizar o SharePoint

Juízes recebem treinamento para a utilização da ferramenta de compartilhamento e
gerenciamento de arquivos SharePoint, da Microsoft
A Coordenadoria dos Juizados Especiais, que tem à frente a desembargadora Maria de
Nazaré Gouveia dos Santos, realizou nesta terça-feira, 24, no prédio-sede do Tribunal de
Justiça do Pará (TJPA), treinamento para a utilização da ferramenta de compartilhamento
e gerenciamento de arquivos SharePoint, da Microsoft.
O juiz Fábio Penezi Póvoa, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua,
conduziu a capacitação, que foi destinada aos juízes e diretores de secretaria das Varas
dos Juizados Especiais de Belém. Em outra oportunidade, magistrados e servidores de
Varas do interior do Estado, vinculadas aos Juizados Especiais, também receberão
treinamento.
A ferramenta foi implantada nos sistemas operacionais do TJPA e permite inclusão,
armazenamento e compartilhamento de arquivos, além de ter outras funcionalidades que
facilitam a rotina de trabalho. O juiz Fábio Póvoa divulgou, na ocasião, um projeto piloto
criado por ele, que lhe rendeu bons resultados e facilitou a organização e a coesão da sua
unidade judiciária. “Nós criamos, por exemplo, um calendário para nunca perdermos os
prazos dentro da Vara e uma tabela de fluxo de trabalho. Hoje em dia, todos nós sabemos
exatamente sobre as nossas atribuições”, destacou.

O SharePoint tem o limite de armazenamento de dados de 2GB, e por meio da ferramenta
é possível adaptar o compartilhamento de informações à realidade de cada setor do TJPA,
através da edição da página da respectiva unidade na ferramenta. É possível incluir,
armazenar e compartilhar arquivos e aplicativos, além de incluir tarefas, distribuí-las
entre os usuários e conferir seus respectivos prazos. Existem, ainda, outras
funcionalidades, como inclusão de quadros de discussão e avisos para facilitar a
comunicação entre magistrados e servidores.
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