
11 de setembro de 2019

Gestão por Competências  +  Banco do Talentos

Horário: 10h40 Local: Auditório Unidade: CNMP

Objetivos

Promover a eficiêica da gestão do quadro de pessoal do CNMP.

Relevância

O TCU realczou um levaêtameêto sobre a boa goverêaêça de Gestão de Pessoas dos Órgãos da Admcêcstração Públc-
ia Federal, êo qual cdeêtfiou que 65% êão avalcam o desempeêho dos gestores, 76% êão deseêvolvem proiesso
suiessórco, 75% esiolhem gestores sem ser baseado em iompetiêica, 76% êão cdeêtfiam laiuêas de iompetiêicas
dos  servcdores  e  83%  êão  reioêheiem  servcdores  de  alto  desempeêho.  Dcaête  desse  ieêárco,  o  Aiórdão  êº
3023/2013 do TCU reiomeêdou aprcmorameêto c) dos proiessos de gestão do desempeêho da alta admcêcstração e
demacs gestores; cc) da iapaicdade de atracr, seleicoêar e reter profsscoêacs iom as iompetiêicas desejadas. Ade-
macs, a Reiomeêdação CNMP êº 52/2017 propõe às uêcdades do Mcêcstérco Públcio brasclecro elaborar estratégcas,
plaêos e ações de iapaictação iom base êa gestão por iompetiêicas e também a estruturação de ações que fomeê-
tem a gestão do ioêheicmeêto. Nesse seêtdo, os scstemas de gestão por iompetiêicas e baêio de taleêtos busiam
moderêczar a gestão do iapctal humaêo do CNMP. Por meco deles, será possível cdeêtfiar as laiuêas e poêtos fortes
de iompetiêica dos servcdores, elaborar plaêos de ação e de deseêvolvcmeêtos cêdcvcduacs e dar vctrcêe às iompe-
tiêicas profsscoêacs e pessoacs dos servcdores, êa busia dos profsscoêacs cdeacs para a dcssemcêação de ioêheic-
meêtos, seleção cêterêa, grupos de trabalho.

Plataforma Atuação

Horário: 11h20 Local: Auditório Unidade: MP PR

Objetivos

Coêieêtrar, por meco aiesso úêcio, cêformações esseêicacs para atuação êo iotdcaêo, em plaêos e projetos estra-
tégcios da cêsttucção. Os várcos iompoêeêtes do pacêel (cêstalados e prevcstos) são deseêvolvcdos em rctmo e prazo
dcstêtos, ioêforme demaêda vcêiulada a projetos estratégcios da cêsttucção. A versão prelcmcêar ioêtempla os se-
gucêtes iompoêeêtes cêstalados: (c) pacêel de ateêdcmeêtos, por promotorca, matérca, subtema e reiorte temporal;
(cc) baêio de doiumeêtos, iom resoluções (Proiuradorca-Geral, dcstrcbucção de servcços), maêcfestações em 2º grau,
deicsões de órgãos iolegcados e dcárco eletrôêcio do MPPR; (ccc) Boas prátias realczadas por cêtegraêtes do MPPR;
(cv) cêdciadores por muêciípco, iomaria e matérca; (v) mapas iom geoloialczação de equcpameêtos e dados vcêiula-
dos a projetos estratégcios; (vc) vcsctas e cêspeções (formulárcos e estatstias relatvas a ILPIs, Uêcdades de Aiolhc -
meêto de Crcaêça e Adolesieête, Soicoeduiação e Semclcberdade; (vcc) Gestão Estratégcia do MPPR, plaêos setorcacs
e regcoêacs A plataforma racz foc deseêvolvcda em PHP iom lcêk para as várcas aplciações programadas em softare
gratucto.

Relevância

Coêieêtração de múltplas aplciações em pacêel úêcio



Ouvidoria

Horário: 13h30 Local: Auditório Unidade: MP PI

Objetivos

Permctr a Ouvcdorca do MP gereêicar as maêcfestações eêvcadas aquele órgão

Relevância

Ateêde a ouvcdorca do MP PI, um dos prcêicpacs iaêacs iom o icdadão.

MPLabs - Laboratório de Inovação, Tecnologia e Negócio

Horário: 13h30 Local: Plenário Unidade: MP PE

Objetivos

O objetvo do MPLabs é promover a cêovação êo âmbcto do MPPE, seêdo respoêsável pela traêsformação dcgctal do
modelo de atuação da cêsttucção para ateêder às êeiesscdades de uma êova soicedade ioêeitada, vcabclczaêdo a
traêsformação do MP em uma orgaêczação expoêeêical. Em pariecra iom o Porto Dcgctal foc estabeleicdo um proies-
so de cêovação aberto iompletameête cêédcto êo servcço públcio brasclecro. O MPLabs cmplemeêta um modelo de
deseêvolvcmeêto iolaboratvo iom eiosscstemas de cêovação,  utlczaêdo iomo ihave um proiesso de ioircação,
oêde o MP forêeie ao meriado expertse êos problemas eêfreêtados êo seu dca a dca, eêquaêto que o meriado
oferta expertse para apreseêtar soluções. Esse modelo dcmcêuc o rcsio da cêovação, torêa o MP iapaz de estabele-
ier pariercas efetvas iom a rede de  startups, cêsttutos de cêovação, aiademcas, fomeêtaêdo a ircação de êovos
produtos para ateêder ao meriado de Justça iomo um todo, e tudo csso de forma autossusteêtável a médco prazo.
O proiesso de cêovação aberta estabeleicdo êo MPPE é o graêde legado que o MPLabs decxa para o servcço públcio
brasclecro.

Relevância

Uma êova soicedade dcgctal, oêlcêe, móvel e ioêeitada êeiesscta de ageêtes públcios iapazes de respoêder de for-
ma proatva às suas demaêdas. Logo, o Mcêcstérco Públcio brasclecro êeiesscta cêovar para aiompaêhar esta evolução
êas relações soicacs, a fm de garaêtr a efetvcdade do seu papel cêsttuicoêal, fsialczar e proteger os prcêiípcos e cê-
teresses fuêdameêtacs da soicedade em defesa da demoiraica e icdadaêca. É cmportaête ressaltar que a busia pela
cêovação, êa admcêcstração públcia, ioêsttuc elemeêto esseêical para cdeêtfiar meiaêcsmos que assegurem uma
gestão eficeête e iapaz de prover servcços de qualcdade aos icdadãos.

SINALID

Horário: 14h10 Local: Auditório Unidade: MP RJ

Objetivos

Poteêicalczar o ioêheicmeêto e busia de soluções em relação ao desapareicmeêto e tráfio de seres humaêos, cê -
iremeêtaêdo os modelos de rotêas iapazes de equaicoêar o tema em âmbcto êaicoêal. Produzcr estatstias e dcag-
êóstios iapazes de espeicfiar polítias públcias êeiessárcas ao adcmplemeêto dos dcrectos fuêdameêtacs ioêsttuic-
oêalmeête garaêtdos.

Relevância

O softare SINALID é uma cêcicatva do MPRJ em relação ao aiordo de iooperação frmado em parierca dos MPs e
CNMP. O softare foc ioêiebcdo para uso êaicoêal sem a êeiesscdade de iessão de softare, maêtdo êa cêfraestru-
tura do MPRJ. Possuc módulos de cêtegração e já reiebe automatiameête regcstros de desapareicmeêtos de delega-
ica do Brascl, que teve iomo pcloto a políica de Gocás. O softare está proêto para ser usado por qualquer MP do
Brascl e já possuc scêdciâêicas dos segucêtes estados: Rco de Jaêecro, São Paulo, Dcstrcto Federal, Amazoêas, Ceará,
Rco Graêde do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahca e Mcêas Geracs. O MPRJ juêto ao CNMP dcspoêcbclczou o softare para
uso  pelo  MPMG êa  tragédca  de  Brumadcêho  (http://ttt.iêmp.mp.br/portal/todas-as-êoticas/11863),  seêdo  a
base úêcia de iadastro das pessoas êo desastre. Reieêtemeête o softare reiebeu meêção êo espeical da Globo -
êets  sobre  Desapareicdos  (https://globosatplay..globo.iom/globoêets/v/7730603/,  http://lcêearilcppcêg.iom.br/
MPERJ/  scte/m014/êotica.asp?id êotica=62132161  )

http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11863-cnmp-e-mpmg-disponibilizam-sistema-para-localizacao-e-identificacao-de-vitimas-da-tragedia-ocorrida-em-brumadinho
http://linearclipping.com.br/MPERJ/
http://linearclipping.com.br/MPERJ/
http://linearclipping.com.br/
http://linearclipping.com.br/MPERJ/site/m014/noticia.asp?cd_noticia=62132161
https://globosatplay.globo.com/globonews/v/7730603/


DevOps para aplicativos móveis

Horário: 14h10 Local: Plenário Unidade: MPF

Objetivos

O Mcêcstérco Públcio Federal possuía um ambceête iomplexo para ioêstrução de aplciatvos móvecs, desde o seu de-
seêvolvcmeêto até a publciação êas lojas (Play. Store, Apple Store). Será apreseêtado iomo evoluímos a estratégca de
deseêvolvcmeêto mobcle do híbrcdo (Córdova) para uma arquctetura totalmeête automatzada, baseada em Reait
Natve e Expo. Explaêaremos êosso Fluxo DevOps Mobcle êo GctLab CI, que provi ambceêtes de deseêvolvcmeêto e
homologação e posscbclcta, acêda, a publciação de iorreções e evoluções dcretameête êas lojas. Tudo de forma auto-
matzada e utlczaêdo Doiker e uuberêetes.

Relevância

Celercdade, qualcdade e otmczação de reiursos a partr de estratégcas de automação de eêtrega ioêtêua.

SOS Mulher

Horário: 14h50 Local: Auditório Unidade: MP AP

Objetivos

O SOS Mulher é um aplciatvo para dcsposctvos móvecs que tem por objetvo auxclcar mulheres em sctuação de rcsio
de vcoliêica doméstia. Sua prcêicpal fuêicoêalcdade é o eêvco de um SMS iom pedcdo de ajuda (soiorro), através de
um botão em destaque êa tela, ioêteêdo o eêdereço e a loialczação geográfia da usuárca para até icêio ioêtatos
de sua ioêfaêça, iadastrados aêtercormeête êo aplciatvo. Ele está dcspoêível para cêstalação em ielulares e tablets
iom scstema Aêdrocd, IOS e Wcêdots Phoêe

Relevância

A vcoliêica ioêtra mulher é um problema soical excsteête em todo o país. Coêscderaêdo a gravcdade desta proble-
mátia, o Departameêto de Teiêologca da Iêformação do Mcêcstérco Públcio do Estado do Amapá – MP-AP, deseê-
volveu o Aplciatvo para dcsposctvos móvecs SOS Mulher – uma solução teiêológcia a servcço das mulheres em rcsio
de  vcoliêica  doméstia.  O  MP  é  o  advogado  dos  cêteresses  soicacs,  dcfusos  e  ioletvos,  atuaêdo  êa  esfera
represscva/puêctva êos iasos de vcoliêica. Porém, iom o deseêvolvcmeêto desta aplciação, o MP pode traêsieêder
esta esfera e tem a posscbclcdade de atuar de forma proatva êa preveêção dos iasos.

Estratégia de BI do MPBA

Horário: 14h50 Local: Plenário Unidade: MP BA

Objetivos

O MPBA possuc dos tpos de estratégcas para deseêvolvcmeêto de soluções de BI. A prcmecra é a estratégca gucada
oêde o usuárco espeicfia suas êeiesscdades de uma solução de cêtelcgiêica de êegóicos e a TI atua êa ioêstrução da
mesma. Já a seguêda, é a estratégca self-servcie oêde o próprco usuárco, após iapaictação, realcza a ioêstrução de cê -
telcgiêica de êegóicos expercmeêtacs para postercor cêsttuicoêalczação. A estratégca gucada produzcu o BI Crcmcêal
eêquaêto que a self-servcie, os BIs GEPADE (usado pela Supercêteêdiêica de Gestão Admcêcstratva, iom foio êa
gestão) e Lcictômetro (usado prcêicpalmeête pelos promotores em suas atvcdades fêalístias)

Relevância

Proporicoêar um proiesso amadureicdo de gestão e deseêvolvcmeêto de soluções de cêtelcgiêica de êegóico (BI)
iom duas lcêhas dcstêtas de atuação: uma iom o apoco da TI da uêcdade e a outra, empoderaêdo e eêiorajaêdo o
usuárco fêal a ioêstrucr suas próprcas soluções.



Teletrabalho no MPT

Horário: 15h50 Local: Auditório Unidade: MPT

Objetivos

Prover uma plataforma teiêológcia para que os servcdores do MPT possam efetuar Teletrabalho de forma segura a
partr de qualquer dcsposctvo.

Relevância

Forêeie uma plataforma segura para que servcdores do MPT possam exerier suas atvcdades cêsttuicoêacs a partr
de qualquer iomputador ioêeitado à cêterêet, trazeêdo sércos cmpaitos posctvos à qualcdade de vcda e à produtvc-
dade.

Athenas - Desenvolvimento colaborativo

Horário: 15h50 Local: Plenário Unidade: MP TO

Objetivos

O deseêvolvcmeêto iolaboratvo do Atheêas vcsa dcmcêucr os iustos êo deseêvolvcmeêto pocs iada uêcdade fia res-
poêsável apeêas por uma parte (módulo) do ERP além de torêar as rotêas macs geêércias e ioêfávecs devcdo ser
testada em uêcdades iom massas de dados dcfereêtes.

Relevância

O Atheêas respoêde por macs de 80% de toda rotêa do MP-TO e airedcta-se que as rotêas eêtre os MPs são seme-
lhaêtes, logo os reiursos seêdo aplciados êo deseêvolvcmeêto iolaboratvo de uma ferrameêta que pode ser utlcza-
da por macs de um MP (Órgão) ateêde ao prcêiípco da eioêomcicdade além de posscbclctar uma vcsão ampla das rot-
êas. Já temos outros órgãos iomo MP-PI e TCE-TO que estão deseêvolveêdo de forma iolaboratva êovos módulos
para o Atheêas.

Sistema PROTEGE - Proteção da Pessoa Acometida de Transtorno Mental (BI e Softaree

Horário: 16h30 Local: Auditório Unidade: MP PR

Objetivos
Melhorca do aiompaêhameêto das IPIs, para garaêtr a proteção dos dcrectos das pessoas aiometdas de traêstorêos
meêtacs; Promover a melhorca da asscstiêica à saúde meêtal; Dcssemcêar o uso do scstema em todos Estabeleicmeê-
tos de saúde do Estado do PR iom lectos pscqucátrcios; Maêter um baêio de dados iom as cêformações das IPIs e al -
tas,  permctêdo o aprovectameêto de cêformações aêtercormeête dcgctadas (dados do paiceête) e iruzameêtos e
aêálcses varcadas das cêformações ioletadas.
Relevância

Excste uma lec (Lec 10216 de 6 de abrcl de 2002, que regulameêta os proiedcmeêtos de êotfiação da iomuêciação
das IPIs - Iêterêações Pscqucátrcias Iêvoluêtárcas

Análise Preditiva: BI e IA 

Horário: 16h30 Local: Auditório Unidade: MP PR

Objetivos

Apreseêtar iasos em que o MPPR utlcza a aêálcse predctva: CASO 1) teêdiêica da deicsão TJPR em 2º grau por ilas -
se proiessual, por assuêto, por magcstrado relator; CASO 2) Deteição de Iêdíicos de Cartel em Proiessos Lcictatórcos
relatvos à área de eêgeêharca; CASO 3) Classcfiação da área de atuação do ateêdcmeêto p

Relevância

O uso da teiêologca de aêálcse predctva, permcte que dcversas áreas da cêsttucção possam defêcr estratégcas para
sua atuação.



SIGA

Horário: 16h30 Local: Plenário Unidade: MP BA

Objetivos

O SIGA tem iomo objetvos o laêçameêto, elaboração, padroêczação, tramctação, moêctorameêto, orgaêczação e ar-
qucvameêto de todos os proiessos e proiedcmeêtos da Seiretarca-Geral do Mcêcstérco Públcio do Estado da Bahca.

Relevância

Proporicoêar redução de iustos iom a otmczação de proiedcmeêtos tacs iomo solcictações de dcrectos e vaêtageês
dos membros bem iomo a faiclcdade de aiesso às cêformações pocs o SIGA permcte que o aiesso seja realczado de
qualquer iomputador iom aiesso à cêterêet, cêiluscve por dcsposctvos móvecs tacs iomo ielular, faiclctaêdo também
a iomuêciação iom a Admcêcstração. Outra graêde relevâêica é scstematzação da movcmeêtação êa iarrecra dos
membros, até o julgameêto.

SIAPI

Horário: 16h30 Local: Plenário Unidade: MP BA

Objetivos

Fortaleier e fomeêtar uma iultura de plaêejameêto estratégcio êos ramos do Mcêcstérco Públcio Brasclecro, scstema-
tzaêdo o alcêhameêto físcio-fêaêiecro eêtre os dcversos cêstrumeêtos de plaêejameêto (Plaêo Estratégcio, PPA,
PGA e LOA), bem iomo posscbclctar uma vcsão cêtegrada que favoreie a atuação ioêjuêta das uêcdades gestoras.

Relevância

Uma vez que todos os ramos do MP Brasclecro possuem seus plaêejameêtos estratégcios e já que os mesmos são
atualczados percodciameête, o SIAPI mostra-se relevaête ao ser uma ferrameêta oê-lcêe que permcte a otmczação
dos alcêhameêtos e cêtegração das dcversas uêcdades.

Plataforma Audivia

Horário: 17h10 Local: Auditório Unidade: MP PE

Objetivos

Reieber e ioêtrolar de forma cêovadora, demaêdas da Ouvcdorca cêtegraêdo-se aos scstemas da área-fm e meco da
cêsttucção

Relevância

O scstema é fruto do programa de cêovação aberta do MPPE - MPLabs, que levou os graêdes desafos cêsttuicoêacs
para empreeêdedores e aiademca, ircaêdo êovas ioêexões para deseêvolvcmeêto de soluções e produtos. A cêova-
ção do projeto Audcvca perpassa todas as etapas do reiebcmeêto e ioêtrole das demaêdas da Ouvcdorca. Ele promo-
ve a masscfiação do aliaêie da ouvcdorca por meco das redes soicacs, utlczaêdo BOT êo Faiebook - e futurameête
WhatsApp - para o reiebcmeêto de êovas demaêdas. A qualcdade da cêformação obtda também foc alvo de cêova-
ção: uma ioleta gucada da demaêda do icdadão oiorre através de asscsteête cêtelcgeête, o que aumeêta o valor e re-
levâêica dos dados ioletados. Além dcsso, ofereie automatzação do trabalho de trcagem da ouvcdorca através de cê-
telcgiêica artfical. Aêálcses estatstias deseêvolvcdas êa lcêguagem R são aplciadas aos termos empregados pelo
demaêdaête. Asscm, a ilasscfiação do tpo de maêcfestação por assuêto torêa-se acêda macs ágcl. Por fm, reiursos
de cêtegração estão dcspoêívecs a partr de eêdpocêts REST a fm de serem faiclmeête aioplados a quacsquer scste-
mas cêsttuicoêacs para aiompaêhameêto do aêdameêto da demaêda. No iaso do MPPE, o Arqucmedes e o SEI.



RTAM

Horário: 17h10 Local: Plenário Unidade: MP AM

Objetivos

Rastreameêto dos iasos de tortura e vcolação dos dcrectos humaêos êo estado do Amazoêas.

Relevância

Espera-se que o iom o projeto se possa estruturar os dados, mostraêdo a realcdade ircmcêal em relação a essa prát -
ia. A partr dessa base de ioêheicmeêto que o scstema vac êos proporicoêar, será possível, por exemplo, traçar o
plaêo estadual de iombate a tortura. Para a ioêstrução desse plaêo é esseêical que teêhamos um ioêheicmeêto da
realcdade. A estruturação desses dados permcte a apreseêtação de cêformações, cêiluscve georrefereêicada, de oêde
oiorre esse ircme, posscbclctaêdo a ioêstrução de uma cêfêcdade de polítias públcias êo setor vcsaêdo a preveêção,
o iombate, o ioêheicmeêto e a ioêsiceêtzação da iomuêcdade em relação a esses fatos. Hoje é iomo se a popula -
ção cgêorasse esses fatos, mesmo seêdo tão iomum, a população cgêora, iomo se êão oiorresse e acêda êão temos
dados para mostrar. Iêiluscve a Lec de Aiesso à Iêformação dcz que dados relatvos à vcolação dos dcrectos humaêos,
e a prátia de tortura é uma vcolação grave êos dcrectos humaêos e êão tem restrcção de aiesso. Ou seja, até êcsso o
scstema vac favoreier a ioêsiceêtzação da iomuêcdade.

Acessibilidade_MPF

Horário: 18h Local: Auditório Unidade: MPF

Objetivos

Apreseêtar o trabalho da Comcssão cêsttuída para promover aiesscbclcdade êos scstemas deseêvolvcdos êo MPF

Relevância

Em 12/09/2018 a Seiretarca-Geral do MPF, legctmaêdo o plaêo de ação deseêvolvcdo pela Seiretarca de TIC, cêst-
tucu a Comcssão de Aiesscbclcdade para os scstemas do MPF para apreseêtar proposta de um ioêjuêto míêcmo de re-
qucsctos de êegóico para aiesscbclcdade de scstemas e cêdciar o uso do padrão eMAG êo âmbcto do Mcêcstérco Públcio
Federal. Nosso objetvo é apreseêtar o trabalho realczado pela iomcssão vcsaêdo iompartlhar a experciêica, os re-
sultados e artefatos gerados duraête sua vcgiêica. Além dcsso, airedctamos ser de extrema cmportâêica seêscbclczar
as demacs uêcdades do MP sobre o assuêto e êos ioloiar à dcsposcção para auxclcar êa ioêqucsta do dcrecto das pes-
soas iom deficiêica de vcver de forma cêdepeêdeête e exerier seus dcrectos de icdadaêca e de particpação soical.

NeoGab

Horário: 18h Local: Plenário Unidade: MPDFT

Objetivos

Scstema de Coêtrole e Aiompaêhameêto dos Fectos Eletrôêcios do MPDFT

Relevância

Celercdade êa aêálcse e maêcfestação proiessual, prcêicpal pclar do proiesso eletrôêcio, cêtegração do trabalho eêtre
membros e servcdores e desburoiratzação as atvcdades



12 de setembro de 2019

Módulo Gabinete

Horário: 8h30 Local: Auditório Unidade: MP RO

Objetivos

Iêtegrar o scstema judcical do MP ao PJE do Trcbuêal de Justça de Roêdôêca.

Relevância

Iêtegrar ao scstema do poder judcicárco vca MNI, aumeêtaêdo a eficiêica operaicoêal do MP.

SIMPCE - SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ 

Horário: 8h30 Local: Plenário Unidade: MP CE

Objetivos

Coêjuêto de soluções cêformatzadas e cêtegradas em um úêcio scstema gratucto que tem iomo objetvo scmplcfiar e
agclczar dcversas atvcdades de cêvestgação, ioleta e aêálcse de cêformações, ioêtrcbucêdo para a melhorca da qualc-
dade do trabalho, reduzcêdo iustos para a Iêsttucção e refetêdo posctvameête para a soicedade. O deseêvolvcmeê-
to desse ioêjuêto de soluções foc motvado pela eioêomca de reiursos, agclcdade de resultados e cêovação.

Relevância

Dcversos proiedcmeêtos operaicoêacs cêterêos de cêvestgação, ioleta e aêálcse de dados realczados por proiurado-
res, promotores e servcdores do Mcêcstérco Públcio do Estado do Ceará, prcêicpalmeête por órgãos de cêvestgação
iomo GAECO (Grupo de Atuação Espeical de Combate às Orgaêczações Crcmcêosas) e PROCAP (Proiuradorca dos Crc -
mes ioêtra a Admcêcstração Públcia), acêda eram fectos de forma maêual (para o iaso de aêálcses dcversas) ou de
formas buroirátias ou demoradas, iomo por exemplo a ioleta de cêformações de cêvestgados, iujas cêformações,
advcêdas de dcversas foêtes, aiabavam demoraêdo de dcas a semaêas para serem dcspoêcbclczadas (obteêção de cê-
formações iostumavam ser fectas por pedcdos vca e-macls, ofíicos, solcictações telefôêcias, aiessos a scstemas cêdcvc-
duacs oê-lcêe, eêtre outros). A prcêicpal justfiatva para a ircação e cmplemeêtação das soluções cêformatzadas se-
rca a dcmcêucção da buroiraica e tempo êeiessárco para realczação de atvcdades para ioleta e aêálcse de cêforma-
ções, aiarretaêdo ioêsequeêtemeête êa agclcdade de resultados, redução do tempo e reiursos êeiessárcos para a
realczação de dcversas atvcdades, eêtre outros. Partêdo de uma realcdade de lcmctação de reiursos fêaêiecros e de
pessoal excsteêtes, uma das cdeologcas prcêicpacs do SIMPCE é também posscbclctar o aiesso gratucto às cêformações
dcspoêcbclczadas automatiameête e obtdas de dcversos órgãos iom o qual o Mcêcstérco Públcio possuc ioêviêco ou
aiordo de iooperação téiêcia, as promotorcas e órgãos dcstrcbuídos êão só êa Capctal, mas também êos muêciípcos
do Iêtercor, loiacs oêde as dcfiuldades de aiessos às cêformações são macs defictárcas e em vcrtude de dcversas lcmc -
tações e alto quaêttatvo de demaêdas, é graêde a êeiesscdade de soluções que agclczem os proiedcmeêtos, daêdo
asscm macs retorêo e agclcdade às demaêdas da soicedade. Há de se ressaltar, por oportuêo, que êão foram êeiessá -
rcos quacsquer cêvestmeêtos extras para a cmplemeêtação das soluções, vcsto que foram utlczadas ferrameêtas gra-
tuctas e cêfraestrutura já excsteête do Mcêcstérco Públcio.



EXPERT

Horário: 9h20 Local: Auditório Unidade: MP MS

Objetivos

Dcversos proiedcmeêtos operaicoêacs cêterêos de cêvestgação, ioleta e aêálcse de dados realczados por proiurado-
res, promotores e servcdores do Mcêcstérco Públcio do Estado do Ceará, prcêicpalmeête por órgãos de cêvestgação
iomo GAECO (Grupo de Atuação Espeical de Combate às Orgaêczações Crcmcêosas) e PROCAP (Proiuradorca dos Crc -
mes ioêtra a Admcêcstração Públcia), acêda eram fectos de forma maêual (para o iaso de aêálcses dcversas) ou de
formas buroirátias ou demoradas, iomo por exemplo a ioleta de cêformações de cêvestgados, iujas cêformações,
advcêdas de dcversas foêtes, aiabavam demoraêdo de dcas a semaêas para serem dcspoêcbclczadas (obteêção de cê-
formações iostumavam ser fectas por pedcdos vca e-macls, ofíicos, solcictações telefôêcias, aiessos a scstemas cêdcvc-
duacs oê-lcêe, eêtre outros). A prcêicpal justfiatva para a ircação e cmplemeêtação das soluções cêformatzadas se-
rca a dcmcêucção da buroiraica e tempo êeiessárco para realczação de atvcdades para ioleta e aêálcse de cêforma-
ções, aiarretaêdo ioêsequeêtemeête êa agclcdade de resultados, redução do tempo e reiursos êeiessárcos para a
realczação de dcversas atvcdades, eêtre outros. Partêdo de uma realcdade de lcmctação de reiursos fêaêiecros e de
pessoal excsteêtes, uma das cdeologcas prcêicpacs do SIMPCE é também posscbclctar o aiesso gratucto às cêformações
dcspoêcbclczadas automatiameête e obtdas de dcversos órgãos iom o qual o Mcêcstérco Públcio possuc ioêviêco ou
aiordo de iooperação téiêcia, as promotorcas e órgãos dcstrcbuídos êão só êa Capctal, mas também êos muêciípcos
do Iêtercor, loiacs oêde as dcfiuldades de aiessos às cêformações são macs defictárcas e em vcrtude de dcversas lcmc -
tações e alto quaêttatvo de demaêdas, é graêde a êeiesscdade de soluções que agclczem os proiedcmeêtos, daêdo
asscm macs retorêo e agclcdade às demaêdas da soicedade. Há de se ressaltar, por oportuêo, que êão foram êeiessá -
rcos quacsquer cêvestmeêtos extras para a cmplemeêtação das soluções, vcsto que foram utlczadas ferrameêtas gra-
tuctas e cêfraestrutura já excsteête do Mcêcstérco Públcio.

Relevância

Reduzcr o êúmero de solcictações cêioêscsteêtes e agclczar o tempo de ateêdcmeêto e resposta.

App MPDFT

Horário: 9h20 Local: Plenário Unidade: MPDFT

Objetivos

Laêçar movcmeêtos de atuação dos membros, servcdores e membros eêvcar atestados médcios, eêiamcêhar deêúê-
icas pra ouvcdorca e realczar vcstorcas de cêveêtárco.

Relevância

Celercdade e ioêveêciêica êa exeiução das atvcdades.

GEQTI

Horário: 9h20 Local: Plenário Unidade: MPDFT

Objetivos

Coêtrole das atvcdades do PDTI forêeieêdo cêformações sobre: Produtos das Atvcdades, Respoêsávecs, Beêefíicos,
Prazos, Fatores Crítios eêtre outras.

Relevância

Posscbclcta ao STI um melhor aiompaêhameêto do Plaêo Dcretor de Teiêologca da Iêformação, iom uma vcsão das
atvcdades tátias e operaicoêacs de médco prazo, iom a fêalcdade de torêar real o plaêejameêto do êível estratégc -
io.



Athenas - eExt - Gestão de Procedimentos Extrajudiciais

Horário: 10h Local: Auditório Unidade: MP TO

Objetivos

O objetvo deste scstema gereêicar todo o aêdameêto dos proiedcmeêtos extrajudcicacs de forma eletrôêcia, teêdo o
ioêtrole dos doiumeêtos, aiompaêhameêtos de prazos, partes. Além dcsto o scstema está de aiordo iom as tabelas
taxoêômcias do CNMP ofereieêdo relatórcos para aiompaêhameêto das promotorcas. Além dcsto hoje este scstema
permcte a apuração dos fectos para preeêihcmeêto automatzado do RAF.

Relevância

O scstema é de extrema relevâêica, pocs da ielercdade ao trâmcte dos proiedcmeêtos, torêa macs fáicl o aiompaêha -
meêto dos prazos, e também permcte dar uma macor traêspariêica para a população.

PGTI-MPMG

Horário: 10h Local: Plenário Unidade: MPMG

Objetivos

Dcspor sobre a Polítia de Goverêaêça de Teiêologca da Iêformação do Mcêcstérco Públcio de Mcêas Geracs.

Relevância

O Coêselho Naicoêal do Mcêcstérco Públcio, por meco da Resolução CNMP êº 171 / 2017  - Polítia Naicoêal de TI, re -
iomeêdou que todos os MPs devem ter uma Polítia de Goverêaêça de TI. Dessa forma o projeto ateêde a uma êe-
iesscdade êormatva, além de posscbclctar dcreção e ioêtrole em relação ao fuêicoêameêto da TI êo MPMG.

MSMM

Horário: 10h40 Local: Auditório Unidade: MP CE

Objetivos

Scstema lcsta íêdcies e irca alertas baseado em cêformações goverêameêtacs que ajudam os membros a trabalhar po-
lítias públcias ioêtra eêdemcas e abasteicmeêto de água.

Relevância

Combate a ageêtes iausadores de doeêças através de preveêção e exeiução de polítias públcias baseadas êas cê-
formações do aplciatvo.

Fiscal Eletrônico

Horário: 10h40 Local: Auditório Unidade: MP CE

Objetivos

Gereêicar o Fluxo dos Laêçameêtos Proiessuacs (Deêúêica, Auto de Iêfração, Notfiação, Auto de Coêstatação, Re-
latórco de Vcscta e Aêálcse Laboratorcal) do Deioê desde a sua ircação até o seu arqucvameêto iaso êeiessárco. Per-
mctr a ircação de laêçameêtos êo momeêto da autuação do cêfrator.

Relevância

Posscbclcta a cêformatzação de alguês fuxos de trabalho do DECON



MPES Guiado a Dados

Horário: 10h40 Local: Plenário Unidade: MP ES

Objetivos

Dcssemcêar a iultura cêsttuicoêal de tomada de deicsões gucada a dados, taêto por gestores iomo por membros e
servcdores das áreas meco e fêalístias através do empoderameêto destes por meco da utlczação de ferrameêta de
iciêica de dados, ilasscfiada iomo aiessível para usuárcos lecgos, em paralelo dcspoêcbclczação ieêtralczada de dados
proveêceêtes de dcversas foêtes iom dcversas êaturezas. A solução eêvolveu a cêstrução de servcdores e membros êa
iultura de iciêica de dados que posscbclctou que estes se torêassem êão apeêas usuárcos, mas também deseêvolve-
dores de pacêécs, formuladores de aêálcses e forêeiedores atvos de êovas foêtes de dados. Como resultado a Admc-
êcstração Supercor, os Ceêtros de Apoco Operaicoêal e as Promotorcas de Justça passaram a ioêtar iom macs de 20
dcfereêtes pacêécs de dados, sem oêerar a cêsttucção iom aqucscção de softare ou reiursos humaêos da área de TI.

Relevância

A cêcicatva posscbclcta a cêtegração e dcssemcêação de cêformações em toda a cêsttucção de forma scmples, sejam da-
dos proveêceêtes de baêios de dados iomplexos ou plaêclhas do Exiel loiacs sem oêerar a cêsttucção iom aqucscção
de softare ou reiursos humaêos da área de TI.

GED

Horário: 11h20 Local: Auditório Unidade: MP SE

Objetivos

Reduzcr iustos, teêdo em vcsta que os expedceêtes ircados pelo GED serão prefereêicalmeête eletrôêcios, êão ha-
veêdo êeiesscdade de cmpressão (o plaêeta agradeie); aumeêtar a produtvcdade, vcsto que doiumeêtos estarão or-
gaêczados e ao aliaêie de apeêas alguês ilcques; eioêomczar espaço, pocs se êão excstem arqucvos físcios, êão excs-
tem pclhas de doiumeêtos êas salas oiupaêdo espaço e esperaêdo algum destêo; aumeêtar dcspoêcbclcdade, o scste-
ma permctrá o aiesso a qualquer doiumeêto em qualquer lugar do muêdo através da cêterêet (desde o usuárco te-
êha as devcdas permcssões); dcssemcêar a traêspariêica, doiumeêtos públcios serão faiclmeête eêioêtrados e aies-
sados por todos os usuárcos do scstema.

Relevância

O GED é uma ferrameêta que permcte a ircação, edcção, movcmeêtação, asscêatura e trâmcte de expedceête deêtro
do próprco scstema, proporicoêaêdo a vcrtualczação de doiumeêtos, permctêdo atuação scmultâêea de várcas uêcda-
des ao mesmo tempo em um mesmo expedceête, acêda que dcstaêtes fsciameête, reduzcêdo o tempo de realczação
das atvcdades. Dcfereête de outros scstemas de gestão de expedceêtes, o GED tem cêiorporada a taxoêomca admc-
êcstratva do CNMP, ateêdeêdo à Resolução 123/2015 do CNMP. Também ateêde à Resolução 168/2017 do CNMP
que dcta a padroêczação da êumeração dos expedceêtes admcêcstratvos;

ATENA

Horário: 11h20 Local: Plenário Unidade: MPT

Objetivos

Prover um scstema para servcie Desk êo MPT

Relevância

Ofereie uma plataforma de servcie desk para todos os usuárcos do MPT, a qual abraêge iatálogos de servcço de TI,
Seguraêça Iêsttuicoêal, Bcblcoteia, Logístia, Patrcmôêco e outras, agclczaêdo scgêcfiatvameête o ateêdcmeêto a re-
qucscções êo órgão.



MPT Orion - Sistema de Diárias, Passagens, Hospedagens e Transportes

Horário: 11h20 Local: Plenário Unidade: MPT

Objetivos

Aprcmorar a gestão dos reiursos de dcárcas, passageês e hospedagem, asscm iomo da gestão de frota do MPT, garaê-
têdo traêspariêica e efetvcdade êa exeiução de reiursos públcios.

Relevância

Aperfecçoameêto da gestão de reiursos públcios e profsscoêalczação da gestão.

Ponto

Horário: 13h30 Local: Auditório Unidade: MP PI

Objetivos

Coêtrolar a eêtradas e saídas dos iolaboradores do MP.

Relevância

Torêar o proiesso de regcstro de poêto eletrôêcio macs seguro e eficeête.

Inova

Horário: 13h30 Local: Plenário Unidade: MP SP

Objetivos

Faiclctar e scmplcfiar o proiesso de goverêaêça e gestão do plaêejameêto estratégcio e de seus desdobrameêtos
tátios e operaicoêacs permctêdo a cêilusão e a maêuteêção dos plaêos e das ações (programas, projetos, proiessos
e cêcicatvas de forma scmples e efetva.

Relevância

Aêtes do scstema, em êossa uêcdade mcêcstercal, fazíamos uso de uma sérce de ferrameêtas êão cêtegradas para sa-
tsfazer êeiesscdades espeiífias, por exemplo, ms tord para redcgcr a doiumeêtação de um projeto, Exiel para ircar
as plaêclhas de iusto, Trello para gereêicar atvcdades, eti. Além de serem dcversas ferrameêtas, êão trabalham de
forma cêtegrada e êão favoreicam, de forma êatva, a publcicdade e a traêspariêica êo deseêvolvcmeêto e maêuteê-
ção do portólco cêsttuicoêal. Perguêtas scmples do tpo: “quacs projetos êa área da cêfâêica excstem ou estão em aê-
dameêto?”, “em qual estágco se eêioêtra um determcêado projeto?”, “quem são os respoêsávecs?”, eêtre outras,
eram dcfíiecs de serem respoêdcdas e hoje essas respostas podem ser obtdas por qualquer cêtegraête iom pouios
ilcques, de forma scmples e cêtuctva. Por outro lado, ao ircar um plaêo, um projeto ou um proiesso, um ioêjuêto de
ferrameêtas são proêtameête dcspoêcbclczadas aos gereêtes para faiclctar a cêilusão e a maêuteêção do plaêo de
ações, dos cêdciadores de desempeêho, da aêálcse de rcsios, lcções apreêdcdas, eêtre outros. Ao ioêversar iom êos-
sos iolegas de outros MPs periebemos que êossa êeiesscdade era uma êeiesscdade iomum êo MP brasclecro. Com
csso esperamos que a ferrameêta seja êão apeêas adotada por outras uêcdades e ramos, a exemplo do MPSC e
MPCE, mas também que seja aperfecçoada a partr das êeiesscdades dessas uêcdades e ramos, iomo já vem oiorreê-
do.

SISAEX - Sistema de Arrecadação de Emolumentos Extrajudiciais

Horário: 13h30 Local: Plenário Unidade: MP SP

Objetivos

Gereêicar a arreiadação de emolumeêtos extrajudcicacs.

Relevância

Gereêicar uma das prcêicpacs foêtes de arreiadação dos MPs, de forma que os valores devcdos sejam repassados



iom seus eveêtuacs eêiargos de forma iorreta e traêspareête.

Sonda

Horário: 14h10 Local: Auditório Unidade: MP PB

Objetivos

O scstema soêda tem por objetvo o moêctorameêto dcárco da sctuação de todos os proiessos judcicacs que já tramcta-
ram êo Mcêcstérco Públcio e que foram devolvcdos ao Trcbuêal de Justça. O scstema apreseêta gráfios e relatórcos
iom os proiedcmeêtos iom macs de 300/120/90/30 dcas sem movcmeêtação êo TJ, iom posscbclcdade de fltros por
assuêto, ilasse, iargo do últmo promotor/proiurador que atuou êo proiesso, órgão julgador, em que scstema do TJ
o proiesso se eêioêtra regcstrado (êa Paraíba, o TJ utlcza 4 scstemas), se o MP é parte ou êão êo proiesso, eti. Tam -
bém há relatórcos iom lcstagem dos juízes e desembargadores iom macs proiessos em atraso e quacs são. Cada
membro do MPPB tem aiesso às cêformações refereêtes aos proiessos em que atuou. Uma rotêa dcárca é exeiuta -
da para scêiroêczar as cêformações.

Relevância

Uma das atrcbucções do Mcêcstérco Públcio é aiompaêhar a tramctação dos proiessos êo judcicárco, êo eêtaêto excste
uma graêde dcfiuldade de moêctorameêto da sctuação dos proiessos uma vez que eles saem do MP e passam a ser
tramctados apeêas êos scstemas do TJ. O Soêda faiclcta esse aiompaêhameêto através de relatórcos e lcstagem sobre
todos os proiessos que se eêioêtram êo TJ e que passaram pelo MP.

Implantação de práticas DevOps no MPMT

Horário: 14h10 Local: Plenário Unidade: MP MT

Objetivos

Rastrear a ioêformcdade em esiala garaêtêdo a seguraêça das operações; Moêctorar e regcstrar logs para garaêtr a
ioêfabclcdade das aplciações; Iêtegrar as equcpes de deseêvolvcmeêto e operação para torêar o deseêvolvcmeêto
macs eficeête; Scmplcfiar o gereêicameêto de scstemas iomplexos e dcêâmcios reduzcêdo os rcsios; Dcspoêcbclczar
fuêicoêalcdades e produtos êovos aos usuárcos iom macor frequiêica.

Relevância

Ao prcorczar a moderêczação da cêfraestrutura do ambceête teiêológcio de um Mcêcstérco Públcio, é possível reduzcr
o rcsio de cêstabclcdades êos scstemas utlczados. Proporicoêaêdo que os servcdores e Membros da Iêsttucção atuem
de forma eficeête êas demaêdas de seu dca a dca freête a soicedade. Outro poêto posctvo a se destaiar é que o
tempo dcspeêdcdo pela equcpe de teiêologca em maêuteêções, é dcreicoêado para atuação em cêovações e eêtregas
de produtos iada vez macs relevaêtes para a cêsttucção.

Thoth

Horário: 14h50 Local: Auditório Unidade: MP PB

Objetivos

Emcssão de relatórcos gereêicacs.

Relevância

Trata-se de cêstrumeêto que apreseêta relatórcos estatstios de eficiêica e produtvcdade, os quacs permctem à ges-
tão do Mcêcstérco Públcio da Paraíba a fuêdameêtação de deicsões admcêcstratvas, relaicoêadas à gestão de pessoas
(lotação de servcdor, qualcfiação e moêctorameêto dos êívecs  de produtvcdade e eficiêica)  e de cêfraestrutura
(aprcmorameêto de scêacs de cêterêet, cêvestmeêto em equcpameêtos de TI ou readequações de espaços físcios
iomo forma de ateêder às reacs êeiesscdades dos órgãos mcêcstercacs). A Seiretarca de Plaêejameêto e Gestão, por
meco do Departameêto de Deseêvolvcmeêto e Gestão de Proiessos, mapeou, padroêczou e cmplemeêtou 64 proies-
sos de trabalho de seiretarca de Promotorca de Justça, os quacs, a partr da utlczação de iada proiesso de trabalho,
geram baêio de dados iapaz de forêeier cêformações ao scstema “Thoth” para emcssão desses relatórcos gereêicacs,



que podem ser emctdos a partr de 3 eêfoques: a) Por seiretarca de iada Órgão Mcêcstercal que utlcza a padroêcza-
ção (atualmeête são aproxcmadameête 100); b) Por servcdor que exeiuta os proiessos de trabalho; i) Por proiesso
de trabalho padroêczado.

SisOuv - Sistema de Gestão de Ouvidoria

Horário: 14h50 Local: Plenário Unidade: MP AP

Objetivos

O Scstema ScsOuv é uma ferrameêta de gereêicameêto dos ateêdcmeêtos realczados pela Ouvcdorca do Mcêcstérco
Públcio do Estado do Amapá, torêaêdo a sua atuação macs traêspareête, aiessível e pró-atva a todos os icdadãos.

Relevância

O ScsOuv é um Scstema de Gestão de Ouvcdorca, oêde o icdadão pode realczar maêcfestações através de um formulá-
rco eletrôêcio que eêvca ao maêcfestaête ioêfrmações através de SMS e e-macl. A ouvcdorca reiebe a maêcfestação e
respoêde ao icdadão dcretameête ou cêstaura proiedcmeêto pelo próprco scstema através de uma API de peticoêa-
meêto êo scstema de gestão de proiessos  eletrôêcio do MP-AP. Usaêdo um iódcgo loialczador  o icdadão pode
aiompaêhar todo aêdameêto da sua maêcfestação, além de reieber um SMS quaêdo a sua resposta for dada, seja
através de resposta scmples pelo ScsOuv, ou seja, pela cêstauração de proiedcmeêto (êeste iaso, o icdadão reiebe o
êúmero do proiesso para aiompaêhar os desdobrameêtos da sua maêcfestação).

mapa_juri

Horário: 15h30 Local: Auditório Unidade: MP RS

Objetivos

Dcspoêcbclczar o aiompaêhameêto dcárco dos dados de proiessos refereêtes ao Trcbuêal do Júrc. As cêformações são
iolhcdas dos scstemas do MP e do tebservcie dcspoêcbclczado pelo Trcbuêal de Justça.

Relevância

Permctr ao Promotor de Justça ter um ioêtrole macor de todos os proiessos ircmcêacs dolosos ioêtra a vcda que tra-
mctam êa sua Promotorca de Justça, faiclctaêdo o rápcdo aiesso ao aêdameêto de todos os fectos, bem iomo de to-
das as peças proiessuacs elaboradas pelo Mcêcstérco Públcio. Além dcsso, os aiórdãos e seêteêças fiam iom o seu
aiesso também dcspoêcbclczado pelo scstema, além da vaêtagem de ateêder às prcorcdades e metas defêcdas êa es-
tratégca de gestão e do CNMP. 

AudiTAG – Sistema de gerenciamento de Oitivas

Horário: 15h30 Local: Plenário Unidade: MP ES

Objetivos

Automatzar o proiesso de octvas iom a iaptura e cêtegração de cmagem/som iom a cêdexação de arqucvos e aêota-
ções de relevâêica. A solução se propõe a reduzcr de forma ioêscderável o tempo (redução em até 80%) e esforço
dos promotores de justça e seus assessores êos proiedcmeêtos de octva, elcmcêaêdo totalmeête o uso de papel e
daêdo agclcdade aos profsscoêacs êa aêálcse dos poêtos relevaêtes cdeêtfiados. 

Relevância

A demaêda excsteête por uma solução que elcmcêasse o retrabalho, erros e reduzcsse os iustos operaicoêacs êa atvc-
dade de octvas do GAECO/MPES provoiou o deseêvolvcmeêto de uma solução que cêtegrasse a iaptura do depoc -
meêto em vídeo, cêserção de aêotações cmportaêtes para referiêica futura e geração automatzada de relatórco de
forma fáicl, rápcda e segura (ircptografa). O domíêco da solução em seu iódcgo-foête permcte evoluções ioêstaêtes,
de forma que aspeitos êormatvos futuros possam ser ioêtemplados, além de melhorcas ioêtêuas êa solução, por
exemplo, iom a cêiorporação de téiêcias de Iêtelcgiêica Artfical êa de gravação do áudco iapturado. Optou-se por
uma  solução  teiêciameête  iompatvel  iom  as  teiêologcas  de  poêta  atuacs,  utlczaêdo  a  plataforma.  NET  da
Mcirosof, extremameête dcfuêdcda êo setor de deseêvolvcmeêto de softare e de elevada ioêfaêça, ioêscderaêdo,



acêda que a graêde macorca dos MPs à possuc lcieêças desse fabrciaête, o que êão iausarca quacsquer iustos adcico-
êacs iom lcieêicameêto de ambceêtes de deseêvolvcmeêto. Os iustos/tempos operaicoêacs iom os proiedcmeêtos
de octva do MP foram reduzcdos drastiameête, já seêdo cdeêtfiada uma redução de 80% do tempo gasto aêtercor-
meête iom tacs proiedcmeêtos e macor agclcdade dos assessores êa reaêálcse das octvas a postercorc. Todos os ví-
deos fiam cêdexados em suas prcêicpacs aêotações (poêtos de relevâêica) e podem ser reaêalcsados postercormeête
de forma rápcda, sem a êeiesscdade de exeiutar todo o vídeo êovameête. É de se ressaltar, também, de que êas
operações cê loio do GAECO torêou-se possível a tomada de depocmeêto gravada, já que o AudcTAG êão requer êe-
êhum tpo de papel ou formalcsmo operaicoêal e pode ser cêstalada em êotebooks, e é permctda sua reaêalcse futu-
ra pelo promotor de justça pela cêdexação. 

e-Funcional

Horário: 16h10 Local: Auditório Unidade: MP SP

Objetivos

Ofereier uma cdeêtdade fuêicoêal dcgctal que preeêihe todos os requcsctos de seguraêça, que seja válcda em todo
terrctórco êaicoêal, iom fáicl valcdação pelas autorcdades além de evctar fraudes e eioêomczar reiursos.

Relevância

Deseêvolvcda cêtecrameête pela equcpe do CTIC (área de Teiêologca da Iêformação do MPSP), utlczaêdo PWA a e-
Fuêicoêal possuc fáicl aiesso, sua emcssão é prátia e rápcda e é um doiumeêto aiecto em todo terrctórco êaicoêal
iom fáicl valcdação. Além dcsto proporicoêa macs seguraêça, iom aiesso protegcdo por seêhas dcmcêuc a exposcção e
vulêerabclcdade que a iartecra fuêicoêal de papel ofereie. Também êão há rcsio de perda ou furto do doiumeêto, já
que a e-Fuêicoêal está vcêiulada ao aplciatvo MPSP e êão ao aparelho.

Provimento de Cargos

Horário: 16h10 Local: Auditório Unidade: MP SP

Objetivos

O scstema de provcmeêto de iargos tem por objetvo automatzar o proiesso de movcmeêtação de iarrecra dos
membros do Mcêcstérco Públcio do Estado de São Paulo vcsaêdo mctgar falhas deiorreêtes de cêterveêção maêual
asscm iomo dar ielercdade ao proiesso.

Relevância

A justfiatva à sua cmplaêtação dá-se por ioêta da faiclcdade iom que as movcmeêtações oiorrcdas através do scste-
ma possam forêeier cêformações gereêicacs e em êível de audctorca que posscbclctem taêto a melhorca êa gestão e
dcspoêcbclczação de iargos vagos quaêto êa preicsa cdeêtfiação de todo o proiesso de evolução de iarrecra.

Mapa do Crime

Horário: 16h10 Local: Plenário Unidade: MP MS

Objetivos

Ofereier aos Promotores de Justça cêformações de cêtelcgiêica sobre a oiorriêica de ircmes por meco da vcsualcza-
ção georrefereêicada para todas as iomarias do estado.

Relevância

Posscbclcta refêar os resultados excbcdos por ilasscfiação forêeicda iomo êome das partes eêvolvcdas, período de
oiorriêica e até mesmo legcslação e seus respeitvos artgos; Permcte rastrear iroêologciameête os ircmes iomet-
dos por um cêdcvíduo; Ideêtfia o loial do ircme por meco do Google Street Vcet; Coêtrcbuc êa ação preveêtva ioê -
tra ircmes juêto aos órgão de Seguraêça Públcia.


