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Acesse seus dados pessoais sem sair do lugar

Gerentes tê1Jl link esjJecíjico

Luciana Abrantes, da Gerência-
Geral de Administração de Pessoal

DADOS PESSOAIS
Asopçõessão: "Processos

protocolados na Caop ': "Avallaçãode

desempenho ': "Cursos': "Depesas

médico-odontológicas ': "Evoluçãona

CaITetf'd': 'rénas-prêmio/Qüinqüênio':

"Folha de pagamento': "Marcações

de ponto': ''Saldo de fénas ".

"Afástamentos ': 'cndereço/Telefone"

e "Beneficios"

juliana jeha Daura, gerente-geral
de Taquigrafia e Publicação

ocê sabe em que estágio está na carreira?

Quer fazer um controle diário de sua marca-

ção de ponto ou conferir se sua pasta funcional está

atualizada? Se você tiver um /ogin, basta acessar a

home pageda Assembléia e clicar com o mouse na

opção "Intranet de Dados Pessoais". Nela, você

encontrará diversas informações de seu interesse

sem que precise se levantar da cadeira (veja colu-

na). Funcionando desde março de 2000, o seu

objetivo é oferecer ao servidor uma forma rápida

e confortável de obter dados pessoais, além de

diminuir, na Central de Atendimento e Orienta-

ção de Pessoal (Caop), o movimento no balcão

e ao telefone. "Hoje são cerca de mil acessos por

semana", informa o gerente de Desenvolvimen-

to de Sistemas da Gerência-Geral de Sistemas de

Informações, Renan Pinto Domingos, que de-

senvolveu a opção.

Luciana Abrantes, da Gerência-Geral de Admi-

nistração de Pessoal, usuária assídua da "Intranet de

Intranet Gerencial é uma aliada dos geren-

tcs-g:rais é: d(>sgen:ntes ')pe,aciO;',;,is, for-
necendo informações que lhes são encaminhadas

e outros dados de acesso gerencial que poderiam

ser solicitados à Gerência-Geral de Administração

de Pessoal. Para a gerente-geral de Taquigrafia e Pu-

blicação, juliana jeha Daura, a ferramenta facilita a

atuação do gerente, já que no stteos dados estão

agrupados de forma organizada. "Pode-se acessar,

de maneira confortável e a qualquer momento, in-

formações seguras, precisas e corretas sobr'e os

créditos e os débitos de horas e vários outros da-

dos de estagiários e servidores", opina.

juliana, que coordena 65 pessoas, faz uso

da opção a cada dois dias. Segundo ela, por

Dados Pessoais", reforça seus benefícios. Segundo

ela, a opção representa facilidade para o usuário indi-

vidualmente e para os setores ligados à gerência-

geral. Luciana sugere ainda que, no /ink" Evolução na

Carreira", o servidor possa conferir quantos pontos

faltam para atingir o número necessário para con-

correr à pro,moção e, no /Ink "Cursos", que seja

incluída a informação sobre a possibilidade de usar

determinado curso para efeitos de pontuação, es-

clarecendo para qual período aquisitivo. Outra su,

gestão de Luciana é relacionada com a "Intranet de

Comunicação Saciai", Segundo ela, falta acrescentar

a opção "edições anteriores" ao /ink"Boletim da Se-

cretaria".

Renan destaca a importância do acesso à ile
mação pelo servidor, informando que, como as

marcações de ponto são atualizadas diariamente,

acabam sendo a opção mais procurada. Elogia tam-

bém o trabalho dos analistas de sistemas, adminis-

tradores e operadores dos bancos de dados.

mais que se tenha um bom arquivo manual, a

Intranet Gerencial é neucssária. "Confio na efi-

ciência do sistema, que me fornece o histórico

de cada servidor", afirma. O /t/7k "Servidores

Afastados no Mês Corrente" é o que mais uti-

liza. Ele indica quem está de férias ou licença e

quando terminará o afastamento. juliana _.

taca ainda que, com a Intranet Gerencial, dimi-

nuiu o número de solicitações ao Pessoal, 'f\s
consultas agora são pela tela do computador."

Ela sugere él inclusão de dois /inks. um para re-

lacionar os bens patrimoniais de cada gerência,

facilitando seu controle: e outro com planilha

de acompanhamento das despesas com base

na previsão orçamentária anual,
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