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PLANO DE TRABALHO

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
O presente Acordo de Cooperação celebrado entre o Conselho Nacional do

Ministério Público e o Ministério Público do Estado do Paraná tem por objeto a cessão do direito
de uso dos sistemas ASTRIS Competências e ASTRIS Talentos.

 
2. JUSTIFICATIVA

Este projeto objetiva disponibilizar às unidades do Ministério Público uma
ferramenta que possibilite implantar a gestão por competências e fomentar a gestão do
conhecimento. A Recomendação CNMP nº 52/2017 propõe às unidades do Ministério Público
brasileiro elaborar estratégias, planos e ações de capacitação com base na gestão por
competências e a estruturação de ações que fomentem a gestão do conhecimento. Nesse sentido,
os sistemas ASTRIS Competências e ASTRIS Talentos buscam modernizar a gestão do capital
humano nas organizações. Por meio deles, será possível identificar as lacunas e pontos fortes de
competência dos servidores, elaborar planos de ação e de desenvolvimento individuais e dar
visibilidade às competências profissionais e pessoais dos servidores, na busca dos profissionais
ideais para a disseminação de conhecimentos, seleção interna e grupos de trabalho.

 
3. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

O Acordo de Cooperação não contempla repasse de recursos financeiros de
uma ou outra parte, devendo cada um dos partícipes arcar com as despesas necessárias ao
cumprimento de suas obrigações com dotação orçamentária própria.

 
4. ETAPAS DE EXECUÇÃO

 
Meta / Ação Início Término Responsável

Definir o cronograma de implantação
dos sistemas no MPPR Após assinatura 10 dias

úteis
CNMP e
MPPR

Disponibilização do pacote de
instalação do sistema ao MPPR

Após definição do
cronograma 5 dias úteis CNMP

Instalação do sistema
Após recebimento
do pacote de
instalação

A definir no
cronograma MPPR

Indicação do responsável para realizar
cursos de capacitação sobre a
utilização do sistema

Após definição do
cronograma 5 dias úteis CNMP

Realização de cursos Após instalação do
sistema

A definir no
cronograma

CNMP e
MPPR

Promover a divulgação e
sensibilização sobre boas práticas de
uso do sistema

Após a instalação
do sistema

A definir no
cronograma MPPR
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Brasília, 01 de julho de 2020.
 
 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

 
 

GILBERTO GIACOIA
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Giacoia, Usuário Externo, em
02/07/2020, às 14:01, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO
DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Augusto Brandão de Aras ,
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, em 07/07/2020, às
14:59, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0372237 e o código CRC 045C5C86.
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