
Informações Importantes

Responda os quantitativos correspondentes às perguntas abaixo:

P2.1 -  O tribunal possui, dentre suas unidades judiciárias de primeiro grau, uma ou mais com sistema de gravação de som e imagem das
audiências implantado?

 
P2.2 -  O registro de gravação de som e imagem das audiências é feito em formato digital?
 
P2.3 -  A unidade judiciária é tratada como piloto ou experimental e serve de ambiente de desenvolvimento da metodologia de trabalho e de

seleção de alternativas de software e hardware até que se alcance modelo que possa ser replicado para as demais unidades
judiciárias, havendo confirmação de validade legal, funcionalidade, eficiência, segurança, longevidade, e interoperabilidade?

 
P2.4 -  O sistema compreende a geração de cópia de segurança?
 
P2.5 -  O sistema permite o fornecimento de cópia para partes, advogados e outros interessados, ou a disponibilização de acesso para que

as cópias sejam obtidas com meios próprios?
 
P2.6 -  O sistema permite a marcação de tempo ao longo da gravação, e de pontos de troca de orador, de assunto, ou de fase da audiência,

para fácil e rápida localização?
 

  Caso tenha dúvidas a respeito da contagem, consulte o glossário

Dados da pesquisa

   Meta 2 / 2011 -   Consulta e retificação  de registro audiovisual

Esfera TRABALHO

Tribunal TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Mês / Ano de referência :                 Julho    2011

Informações Cadastradas

P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6

Tribunal NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

  Clique com o cursor (  ) sobre os campos para visualizar as perguntas

Metas 2011 - Conselho Nacional de Justiça

Usuário: EDGARD SAEGER NETO                 Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIãO

Principal Cadastrar Consultar Relatórios Ir para outra meta Voltar ao Sistema Metas Nacionais

  CONSULTAR  CONSULTAR  CONSULTAR  CONSULTAR

   SALVAR ALTERAÇÕES   SALVAR ALTERAÇÕES   SALVAR ALTERAÇÕES   SALVAR ALTERAÇÕES

Metas 2011 http://www.cnj.jus.br/metas2011/consultarResposta.php?tipPergunta=M

1 de 1 11/8/2011 09:07


