
REGULAMENTO Nº JFRJ-RTO-2019/00013, DE 7 DE JUNHO DE 2019

Regulamento dos serviços de administração dos portais corporativos da internet e da
intranet da Seção Judiciária do Rio de Janeiro

O Diretor da Subsecretaria de Gestão Estratégica, nos termos da competência
delegada pelo art. 5º, VI, da Consolidação de Normas da Diretoria do Foro e
considerando a necessidade de normatizar e padronizar os procedimentos referentes à
gestão dos portais corporativos da internet e da intranet da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, resolve:

Art. 1º Compete à Seção de Inovação e Soluções Digitais (SEISD) as seguintes
atividades relacionadas à gestão dos portais corporativos (internet e intranet):

I - estabelecer e gerenciar configurações, incluindo permissões, categorias, menus e
outras funcionalidades dos portais;

II - atribuir aos usuários os papéis de gestores de conteúdo (publicadores);

III - verificar as páginas publicadas e orientar os publicadores quanto à política de
atualização de conteúdos, solicitando eventuais ajustes;

IV - fornecer suporte no uso da ferramenta de gerenciamento de conteúdo;

V - definir o padrão visual e as políticas de estruturação de conteúdo (arquitetura da
informação) de cada portal, visando à usabilidade e ao atendimento dos critérios de
acessibilidade;

VI - implantar recursos para gerar estatísticas de acesso às páginas e relação
atualizada dos gestores de conteúdo;

VII - desenvolver soluções tecnológicas de atualização e aprimoramento das
funcionalidades dos portais; e

VIII - oferecer soluções de problemas técnicos ou solicitá-las às áreas responsáveis.

Art. 2º Todas as unidades organizacionais da Administração poderão gerir conteúdos a
serem publicados, nos seguintes termos:

I - cada unidade deverá ser responsável pela gestão exclusiva das matérias pertinentes
à sua área de atuação ou aos serviços prestados, conforme padrão visual definido pela
SEISD;

II - os grupos gestores deverão ter, no mínimo, dois usuários cadastrados; e

III - será necessário abrir chamado para a SEISD:
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a) criar, atualizar eu excluir menus em ambos os portais; e

b) cadastrar ou revogar permissões de publicadores.

Parágrafo único. Consideram-se também gestão de conteúdo os registros sobre
dúvidas frequentes e as respostas ao público geradas pelo serviço "Fale Conosco" no
portal corporativo da internet.

Art. 3º Nos conteúdos publicados, deverão ser obedecidos os princípios de
objetividade, clareza, coerência e concisão, com textos diretos e de fácil assimilação.

Parágrafo único. Caso seja necessário publicar textos longos e explicativos,
recomenda-se o uso de links e hipertextos.

Art. 4º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ KEMPER BAPTISTA
DIRETOR DE SUBSECRETARIA

SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
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