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eGab

O acompanhamento da movimentação processual e o controle dos prazos em sua unidade ficou ainda mais 
simplificado com o lançamento do eGab, que já está disponível na Intranet. Desenvolvido para adaptação 
ao processo digital, o eGab possui interface amigável, de fácil utilização, podendo inclusive ser acessado por 

celulares e tablets. Com o novo sistema, os membros podem personalizar seu gabinete eletrônico de modo intuitivo 
e funcional, por meio dessa ferramenta didática e autoexplicativa, com campo de dúvidas e manual de ajuda.

Entre as várias funcionalidades do eGab, destacam-se a possibilidade de elaborar e anexar peças processuais, receber 
e-mail sobre a movimentação de autos e facilitar a continuidade do trabalho nas hipóteses de substituição, pois o 
sistema permite registrar, passo a passo, as informações complementares sobre processos.

Os recursos mais utilizados pelo usuário podem ser facilmente visualizados em seu celular ou tablet com o auxílio 
de widgets: pequenos aplicativos que flutuam pela área de trabalho com as informações específicas de interesse do 
usuário.

Correição Ordinária de 2014

A Corregedoria-Geral deu início aos trabalhos prepara-
tórios para a Correição Ordinária de 2014, que será re-
alizada no período de 1º de setembro a 10 de outubro. 
Serão introduzidas algumas novidades, como a reformu-
lação do questionário de correição e a substituição das 
entrevistas pessoais por reuniões coletivas com os mem-

bros da mesma área de atuação. Além disso, será reali-
zada análise prévia, por amostragem, dos feitos internos 
com prazo vencido, os quais deverão ser encaminhados 
à Corregedoria-Geral de acordo com cronograma a ser 
divulgado oportunamente.
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Teve início, no dia 27 de maio, o Curso de Ingresso e Vitaliciamento (CIV) dos novos Promotores de Justiça Adjuntos. 
O curso, realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, sob a coordenação dos promotores de Justiça 
Celso Leardini e Tânia Regina Fernandes Gonçalves Pinto, é dividido em duas etapas: fase de ingresso, com o objetivo 
de apresentar a estrutura do órgão e oferecer recursos práticos para futuro trabalho, e fase de vitaliciamento, com a 
finalidade de aperfeiçoar as habilidades para a 
atuação ministerial e reunir subsídios ao Conse-
lho Superior para o vitaliciamento. 

Como parte do CIV, no dia 3 de junho, os novos 
membros estiveram no laboratório do Departa-
mento de Tecnologia de Informação, oportuni-
dade em que foram recebidos pelos servidores 
Rodrigo Castro Jesuino e Luiz Augusto Becker e 
puderam conhecer, na prática, os sistemas infor-
matizados do MPDFT, em demonstração intera-
tiva que contou com a participação da Chefe de 
Gabinete e do Assessor da Corregedoria, Pro-
motores de Justiça Lenna Nunes Daher e Fábio 
Barros de Matos.”

A fase de ingresso, com carga horária de duzentas horas, será realizada de 27 de maio a 4 de julho, em período 
integral, e a fase de vitaliciamento, estruturada em módulos, será ministrada de agosto de 2014 a outubro de 2015.

Novo sistema de avaliação de peças processuais

O Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) está 
finalizando o “Probatio”, novo sistema de avaliação das 
peças produzidas pelos membros em estágio probatório. 
A nova ferramenta otimizará o procedimento de avalia-
ção, pois per-
mitirá a captura 
automática das 
peças constan-
tes do Sispro-
web, que após 

selecionadas 
pela Corregedo-
ria-Geral serão 
analisadas pelos 
avaliadores no 
próprio sistema. 
O resultado da avaliação será validado pela Corregedoria-
-Geral e imediatamente disponibilizado para consulta, no 
sistema, pelo membro em estágio probatório, que terá 
acesso a todas as suas avaliações, facilitando o acompa-
nhamento de sua evolução no período.

Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Promotores de Justiça Adjuntos (30º Concurso)

Além disso, estão sendo feitas adaptações para utiliza-
ção do “Moodle” (programa gratuito de ensino a distân-
cia) como portal do estágio probatório dos membros do 
MPDFT. Nele serão concentradas as informações refe-

rentes ao Curso 
de Ingresso e 
Vitaliciamento 

(CIV), tais como 
calendário de 
atividades, ma-
terial de apoio, 
além de link 
para acesso às 
avaliações men-
sais. O sistema 
também traz 

outros recursos pedagógicos, como a realização de fó-
runs de discussão e debates online, para incrementar 
a participação do membro em estágio probatório e sua 
interação com a Corregedoria-Geral e a Coordenação do 
CIV.


