Boa prática: Criação do Portal do PCTI Regional na Internet
1. Identificação da prática. Descrição resumida
Criação do Portal do Programa de Combate ao Trabalho Infantil - Gestão Regional - na internet
(www.trt7.jus.br/trabalhoinfantil), também disponibilizado em "aba" do sítio do TRT7 intitulada "Trabalho
Infantil".
2. Benefícios específicos da prática.
O objetivo da página eletrônica é concentrar todas as informações e ações desenvolvidas pela Gestão
Regional do PCTI, de forma que parceiros e o público em geral possam ter acesso aos projetos do
Programa e resultados alcançados. Por meio do Portal é possível acompanhar notícias, verificar a agenda
regional, ações, acervo, documentos, dentre outras informações.
3. Detalhamentos.
3.1. Tempo que a prática está em vigor.
Desde Julho de 2014.
3.2. Principal inovação.
Dar visibilidade à sociedade acerca das ações, projetos e iniciativas da Gestão Regional do PCTI, no que
tange à situação do trabalho infantil, no mundo, no País e, de modo especial, no nosso Estado. Ressalte-se
que a implementação da prática se deu sem ônus financeiro para o TRT7.
3.3. Processo de implementação da prática
A Gestão Regional do PCTI solicitou a criação do sítio em ofício dirigido ao Presidente do TRT7 que,
aquiescendo ao pleito, disponibilizou os recursos humanos e técnicos para a viabilidade técnica-econômica
do pedido, a saber, a Divisão de Comunicação Social, a Secretaria de Tecnologia da Informação (Núcleo de
Internet e Intranet) e servidores lotados em Gabinete.
3.4. Fatores do sucesso da prática.
Com o acompanhamento da Coordenação da Comissão de Apoio ao PCTI Regional e com o auxílio do
Núcleo de Internet e Intranet do TRT7, o Portal é atualizado diariamente e acessado por todos os
interessados no tema "Combate ao Trabalho Infantil".
3.5. Tribunal de origem da prática.
Foi seguida iniciativa relativa à sociedade, estabelecida no cronograma do PCTI para o biênio 2014/2015,
consistente na "Criação de site da Comissão Regional de Erradicação do Trabalho Infantil com banner no
site do próprio Regional, nos moldes do TST".
4. Recursos envolvidos na prática.
4.1. Equipamentos e infraestrutura.

A criação e manutenção do Portal contou e envolve servidores da Divisão de Comunicação Social, da
Secretaria de Tecnologia da Informação (Núcleo de Internet e Intranet) e da Comissão de Apoio aos
Gestores. No que tange aos recursos materiais, o Regional dispõe de todo o necessário para a prática
efetivada, daí não haver necessidade de verba orçamentária para este fim.

