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Informações detalhadas sobre a prática 

 

Finalidade  

 

Emitir certificados de participação em treinamentos e atividades afins aos servidores do 

Poder Judiciário utilizando meio digital, através de sistema disponibilizado na intranet do Fórum 

Clóvis Beviláqua, de modo a facilitar o gerenciamento, localização e manuseio dos certificados, 

corroborando para o princípio da eficiência administrativa e responsabilidade socioambiental. 

 

 

Passo-a-passo para implantação  

 

1. Repasse, para o Departamento de Informática, da demanda da necessidade de emissão de 

certificados online do Centro de Treinamento Integrado do Fórum; 

2. Elaboração do Sistema de Gerenciamento de Certificados (SGC) para confecção e 

emissão de certificados online, pelo Departamento de Informática; 

3. Apresentação do SGC, pelo Departamento de Informática, ao Centro de Treinamento 

Integrado, para análise de sua efetividade e homologação; 

4. Apresentação do SGC, pelo Departamento de Informática, à Diretoria do Fórum para 

autorização de sua viabilidade; 

5. Elaboração e publicação de Portaria oriunda da Diretoria do Fórum, determinando as 

diretrizes para utilização do certificado digital no âmbito da Comarca de Fortaleza; 

6. Cadastramento dos dados de treinamentos no SGC, pelo Centro de Treinamento 

Integrado; 

7. Divulgação do novo sistema de emissão de certificados, pelo Centro de Treinamento 

Integrado, a todos os servidores participantes de treinamentos. 

 

 

Resultados alcançados 

 

1. Simplificação no processo de elaboração de certificados de treinamentos e atividades 

afins, otimizando as tarefas do Centro de Treinamento Integrado; 

2. Economia de papel e impressão; 

3. Maior segurança para o servidor concludente de treinamentos, por ter seus certificados 

catalogados e arquivados em sistema digital. 

 
 

 

 

 


