


CCONSIDERAÇÕESONSIDERAÇÕES I INICIAISNICIAIS

O Catálogo de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação é um documento

que faz referência aos serviços prestados pela Secretaria de Tecnologia da Informação

do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas.  Nele,  cada  serviço  está  detalhado,  com

orientações  que servem para  facilitar  as  requisições  dos  serviços  e  a  resolução  de

incidentes.

GGLOSSÁRIOLOSSÁRIO

• Categoria: refere-se  aos  segmentos  das  a(vidades  onde  estão  alocados  os

serviços. Dividem-se em:

1. Aplica&vos  e  sistemas  operacionais:  categoria  de  sistemas

desenvolvidos por terceiros, livres ou licenciados, homologados para

u(lização em ambiente da Jus(ça Eleitoral;

2. Banco de dados: serviços relacionados à administração e à geração de

consultas em banco de dados;

3. Desenvolvimento de sistemas corpora&vos:  serviços relacionados ao

desenvolvimento  de  novos  sistemas  ou  à  modificação  das

funcionalidades dos sistemas já desenvolvidos neste TRE/AL;

4. Equipamentos  de  microinformá&ca: referem-se  aos  bens  2sicos  de

informá(ca que integram o parque computacional de microinformá(ca

do Tribunal;

5. Equipamentos de rede: referem-se aos bens 2sicos de informá(ca que

integram o parque de comunicação de dados do Tribunal;

6. Equipamentos eleitorais: referem-se aos bens 2sicos  de informá(ca

que  integram  o  parque  de  equipamentos  eleitorais,  como  urnas

eletrônicas e kits biométricos;

7. Internet e intranet: serviços disponibilizados para gestão de conteúdo

na Web;

8. Manutenção  de usuários: serviços  relacionados à habilitação ou ao

bloqueio  de  usuários  para  u(lização  dos  diversos  recursos

computacionais  disponíveis  no  ambiente  da  Jus(ça  Eleitoral  de

Alagoas;

9. Serviços  de rede: serviços  relacionados à  infraestrutura de rede de

comunicação de dados;

10. Sistemas  corpora&vos:  sistemas  informa(zados  u(lizados  pelas

unidades do Tribunal para os fins de controle e desenvolvimento de

suas a(vidades;



11. Sistemas  eleitorais:  sistemas  informa(zados  para  a  consecução  das

a(vidades rela(vas aos pleitos eleitorais;

12. Suporte  técnico  a  eventos:  serviços  relacionados  à  prestação  de

suporte técnico a eventos específicos.

• Serviço: nome do serviço.

• Descrição:  descrição do serviço, conforme informações colhidas no TSE e nas

áreas técnicas do TRE/AL

• Unidade  provedora:  unidade  responsável  pelo  desenvolvimento  ou

procedência do serviço

• Unidade  gestora:  unidade  responsável  pela  validação,  liberação  e

cancelamento do acesso aos usuários do serviço.

• Usuários:  qualquer  pessoa  autorizada  pela  Unidade  Gestora  a  acessar,  ler,

inserir, alterar ou eliminar determinada informação.

• Grupo  responsável  pelo  suporte:  grupo  técnico  para  onde  devem  ser

direcionados os chamados.

• Regulamentação: normas rela(vas ao acesso e ao funcionamento dos serviços.
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Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Aplica&vos e sistemas
operacionais

So:ware de uso

específico.

Aplica(vos  de  uso  específico,  adquiridos  sob

demanda  de  alguma unidade.  O  suporte  está

limitado  à  instalação  do  produto.  Ex.:  Corel

Draw, AutoCAD, MS Office, Libre Office.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Aplica&vos e sistemas
operacionais

Engenharia e arquitetura

Aplica(vos  u(lizados  para  controle  e

desenvolvimento de projetos  de  engenharia  e

arquitetura.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SAU

Aplica&vos e sistemas
operacionais

Ferramentas para ensino

a distância

Ferramentas  que permitem a  capacitação  e  o

treinamento a distância dos servidores.
CSCOR

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Aplica&vos e sistemas
operacionais

Navegadores e clientes de

e-mail

Suporte  a  aplica(vos  des(nados  ao  acesso  à

internet e a clientes de e-mail.
COINF

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SAU

Aplica&vos e sistemas
operacionais

Ferramentas de clonagem

de disco rígido (HD)

Ferramentas  u(lizadas  para  clonagem  de

equipamentos,  visando acelerar o processo de

recuperação de equipamentos danificados.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SAU

Aplica&vos e sistemas
operacionais

Segurança

Aplica(vos u(lizados para o monitoramento e a

proteção das informações da organização.  Ex.:

Cer(ficado Digital; Office Scan.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SAU

Aplica&vos e sistemas
operacionais

Sistemas operacionais

Sistemas  operacionais  homologados  para

u(lização  no  ambiente  do  TRE/AL:  MS

Windows;  MS  Windows  Server;  SUSE  Linux

Enterprise Server, Red Hat, Debian, Oracle Linux

e CentOS.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Aplica&vos e sistemas
operacionais

SIS (subsistema de

instalação e segurança)

Sistema  que  provê  segurança  adicional  às

estações  de  trabalho  que acessam  a  base  de

dados dos Sistemas Eleitorais.

TSE COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais

SAU

Aplica&vos e sistemas
operacionais

U(litários diversos

Outros aplica(vos homologados para u(lização

no TRE/AL. tais  como: 7zip – Compactador de

arquivos;  Dicionário  Eletrônico  Aurélio;

Papercut;  PrimoPDF;  UltraVNC  (Acesso

Remoto); VMWare.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SAU
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Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Banco de dados
Servidor de banco de

dados corpora(vo

Aplica(vos e serviços u(lizados para gerenciar o

banco  de  dados  corpora(vo  do  TRE/AL.

Atualmente  o  único  SGBD  homologado  é  o

Oracle.

CSCOR
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Banco de dados
Outros servidores de

banco de dados

Bancos  de  dados  específicos  para  alguns

servidores  de  aplicação.  Ex.:  PostgreSQL,

MySQL, SQL Server.

CSCOR STI SESCOR Nível 2

Banco de dados
Criação e atualização de

objetos do banco de

dados

Serviço de criação e atualização dos objetos de

banco  de  dados  u(lizados  nos  sistemas

corpora(vos.

CSCOR STI SESCOR Nível 2

Banco de dados

Recuperação de

informações dos bancos

de dados administra(vos

e judiciais

Realização de consultas específicas em bancos

de  dados  dos  sistemas  administra(vos  e

judiciais.

CSCOR

TRE/AL

Zonas Eleitorais

Público Externo

SESCOR Nível 2

Banco de dados
Recuperação de

informações dos bancos

de dados eleitorais

Realização de consultas específicas em bancos

de dados eleitorais.
CSELE

TRE/AL

Zonas Eleitorais

Público Externo

SISE

Desenvolvimento de
sistemas corpora&vos

Ambientes de

desenvolvimento

Aplica(vos  u(lizados  como  servidores  de

aplicação para os sistemas em uso. Aplica(vos

homologados: Tomcat, JBoss.

CSCOR
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEDESC

Desenvolvimento de
sistemas corpora&vos

Ferramentas de

desenvolvimento

Aplica(vos u(lizados para desenvolvimento de

sistemas. Aplica(vos homologados: Eclipse, SQL

Developer, Mavem. 

CSCOR
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEDESC

Desenvolvimento de
sistemas corpora&vos

Ferramentas de controle

de versão

Aplica(vos u(lizados  para controle de  versões

durante  o  desenvolvimento  de  sistemas.

Aplica(vos homologados: Subversion e GIT.

CSCOR
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEDESC

Desenvolvimento de
sistemas corpora&vos

Ferramentas de controle

de projetos

Aplica(vos  e  metodologias  u(lizadas  para

controle de projetos.
CSCOR

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEDESC

Desenvolvimento de
sistemas corpora&vos

Solicitação de

modificação de sistemas

Solicitação  de  alteração  nos  sistemas  e

aplica(vos desenvolvidos pela CSCOR.
CSCOR CSCOR

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEDESC
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Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Desenvolvimento de
sistemas corpora&vos

Outras ferramentas

Aplica(vos u(lizados para desenvolvimento de

sistemas e sites, controle de projetos, controle

de versões e outros relacionados.

CSCOR
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEDESC

Equipamentos de
microinformá&ca

Estações de trabalho

Manutenções  preven(vas  e  corre(vas  em

equipamentos  que  compreendem  as  estações

de  trabalho:  desktop/torre  (CPU,  Monitor,

teclado e mouse) e notebook.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SAU

Equipamentos de
microinformá&ca

Impressora

Manutenções  preven(vas  e  corre(vas  em

relação  aos  equipamentos  de  impressão,

incluindo impressoras em rede. Não abrange os

serviços de impressora matricial, de protocolo e

mul(funcional.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SAU

Equipamentos de
microinformá&ca

Leitores de digitais para

ponto eletrônico

Manutenção e subs(tuição de equipamentos de

ponto eletrônico.
CSCOR

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEDESC

Equipamentos de
microinformá&ca

Impressora matricial

Manutenções  preven(vas  e  corre(vas  em

impressoras  matriciais  des(nadas  à  impressão

de Qtulos eleitorais.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SAU

Equipamentos de
microinformá&ca

Impressora

mul(funcional

Manutenções  preven(vas  e  corre(vas  em

equipamentos  mul(funcionais  des(nados  aos

serviços de impressão e digitalização.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SAU

Equipamentos de
microinformá&ca

Outros equipamentos e

periféricos

Manutenções  preven(vas  e  corre(vas  em

equipamentos periféricos de informá(ca.
COINF

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SAU

Equipamentos de
microinformá&ca

Testes de aceite
Testes  de  aceite  em  equipamentos  de

microinformá(ca.
COINF TRE/AL SAU

Equipamentos de rede
Outros equipamentos e

periféricos

Manutenções  preven(vas  e  corre(vas  em

equipamentos  periféricos  homologados:

modem; roteador; servidores 2sicos e virtuais;

switch.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Equipamentos de rede Testes de aceite Testes de aceite em equipamentos de Rede. COINF TRE/AL SEGI
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Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Equipamentos
eleitorais

Urnas eletrônicas
Manutenções preven(vas e corre(vas em urnas

eletrônicas.
CSELE Zonas Eleitorais SPLOG

Equipamentos
eleitorais

Kits biométricos
Manutenções  preven(vas e  corre(vas em  kits

biométricos.
CSELE Zonas Eleitorais SISE

Equipamentos
eleitorais

Testes de aceite Testes de aceite em equipamentos eleitorais. CSELE TRE/AL SPLOG

Internet e intranet Download de arquivos
Disponibilização de arquivos para download nos

sites Intranet ou Internet.
TRE/AL CSCOR TRE/AL SEDESC

Internet e intranet
Publicação de páginas e

documentos

Serviços  e  ferramentas  u(lizados  para  a

publicação  de  páginas  e  documentos  na

Intranet  ou  Internet  que  não  possam  ser

realizados pelos próprios usuários.

CSCOR TRE/AL SEDESC

Internet e intranet Portal da transparência

Sistema  e  ferramentas  que  possibilita  a

publicação  de  informações  relacionadas  ao

Portal da Transparência.

TSE

TRE/AL
CSCOR TRE/AL SESCOR

Internet e intranet
Páginas internet do

TRE/AL

Serviços  relacionados  à  orientação  e

manutenção de usuários do Portal do TRE/AL na

Internet.

TSE

TRE/AL
CSCOR TRE/AL SESCOR Nível 2

Internet e intranet
Páginas intranet do

TRE/AL

Serviços  relacionados  ao  site  do  TRE/AL  na

Intranet.

TSE

TRE/AL
CSCOR TRE/AL SESCOR

Manutenção de
usuários

Usuários do ambiente

TRE

Criação, atualização de informações e atribuição

de  permissões  em  pastas  para  usuários  do

ambiente TRE.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Manutenção de
usuários

Usuários do ambiente

Eleitoral

Criação, atualização de informações e atribuição

de  permissões  dos  usuários  do  ambiente

eleitoral.  Observação:  a  SISE  atua  para  Zonas

Eleitorais sem servidor de domínio e a SEGI atua

para  as  Zonas  Eleitorais  com  servidor  de

domínio.

CSELE

COINF

TRE/AL

Zonas Eleitorais

SPLOG

SISE

SEGI
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Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Manutenção de
usuários

Início de lotação

Ajuste  das  permissões  aos  recursos

informa(zados  em  decorrência  de  início  de

lotação.

SESCOR

Nível 1

TRE/AL

Zonas Eleitorais
STI IN 03/2013

Manutenção de
usuários

Fim de Lotação

Remoção  das  permissões  aos  recursos

informa(zados  em  decorrência  de  fim  de

lotação

SESCOR

Nível 1

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 1 IN 03/2013

Manutenção de
usuários

Desligamento do Tribunal

Remoção  de  permissões  aos  recursos

informa(zados em decorrência de desligamento

do Tribunal.

SESCOR

Nível 1

TRE/AL

Zonas Eleitorais
STI IN 03/2013

Manutenção de
usuários

Designação / dispensa de

função comissionada

Ajuste  das  permissões  aos  recursos

informa(zados  em  decorrência  de  Designação

ou dispensa de função comissionada

SESCOR

Nível 1

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 1 IN 03/2013

Manutenção de
usuários

ODIN (sistema de

Auten(cação e

autorização da Jus(ça

Eleitoral)

Sistema  desenvolvido  com  a  finalidade  de

integrar  e  gerenciar  a  auten(cação  e

autorização dos sistemas da Jus(ça Eleitoral.

TSE STI
STI

Zonas Eleitorais
SISE

Manutenção de
usuários

Usuários de sistemas

corpora(vos

Criação, atualização e ajustes de permissões dos

usuários dos Sistemas Corpora(vos.
CSCOR

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR

Manutenção de
usuários

Usuários de sistemas

eleitorais

Criação, atualização e ajustes de permissões dos

usuários dos Sistemas Eleitorais.
CSELE

TRE/AL

Zonas Eleitorais

SPLOG

SISE

Serviços de rede
Correio Eletrônico (e-

mail)

Serviço que possibilita o envio e recebimento de

mensagens  eletrônicas  através  de  endereço

corpora(vo.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Serviços de rede

Drive O (espaço de

armazenamento de

arquivos ins(tucionais em

rede)

Espaço  de  armazenamento  de  arquivos  das

Unidades  em  rede  disponível  para  os

servidores.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI
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Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Serviços de rede

Drive Y (espaço de

armazenamento de

arquivos pessoais em

rede)

Espaço de armazenamento de arquivos pessoais

em rede disponível para os servidores.
COINF

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Serviços de rede Acesso a internet

Disponibilização  ou  bloqueio  do  acesso  à

Internet, de acordo com as normas e polí(cas

da Jus(ça Eleitoral.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Serviços de rede Listas de discussão
Serviço  permite  a  criação,  gerenciamento  e

moderação de listas de e-mail corpora(vas.
COINF

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Serviços de rede
Rede de comunicação de

dados corpora(va

Serviço  que  possibilita  gerenciar  usuários  e  a

comunicação de dados entre as Zonas Eleitorais,

o TRE/AL e o TSE.

OI COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Serviços de rede
Rede móvel de

comunicação de dados

Disponibilização  de  acesso  à  rede  em  banda

larga através de estações móveis (conexão USB).
COINF

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Serviços de rede Backup e restauração

Aplica(vos,  equipamentos  e  serviços

relacionados  com  a  criação  e  restauração  de

cópias de seguranças dos arquivos e dos bancos

de dados em uso no TRE/AL.

COINF
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SEGI

Sistemas corpora&vos
ALEPH - Sistema de

Gestão da Biblioteca

O  sistema  ALEPH  (Automated  Library

Expandable  Program)  é  u(lizado  para  o

gerenciamento  do  acervo  da  biblioteca  da

Jus(ça  Eleitoral,  permi(ndo  o  controle  dos

emprés(mos,  devoluções  e  consulta  de  obras

disponíveis.

EXLBR

Tecnologia

Soluções e

Serviços

Ltda.

CSCOR COJUR SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
ASI WEB - Módulo

Almoxarifado

Módulo do sistema para gerenciar  solicitações

de materiais existentes no almoxarifado.
Link Data CSCOR SAD SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
ASI WEB - Módulo

Patrimônio

Módulo do sistema para cadastrar  e controlar

bens patrimoniais.
Link Data CSCOR SAD SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos Cadastro de Ramais
Sistema  de  manutenção  dos  ramais/telefones

do TRE e Cartórios Eleitorais 
CSCOR CSCOR SAPEV SESCOR Nível 2
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Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Sistemas corpora&vos Chamados

Sistema que possibilita o controle automa(zado

dos  chamados  das  unidades  STI,  SAD  e

Ouvidoria

CSCOR CSCOR TRE/AL SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos Comunicados

Sistema que permite a emissão de comunicados

entre  as  unidades  do  TRE/AL  e  os  Cartórios

Eleitorais

CSCOR CSCOR
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos Concurso de remoção

Sistema que possibilita o controle automa(zado

da remoção dos servidores da Jus(ça Eleitoral

de Alagoas.

CSCOR CSCOR
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
Controle Local de

Patrimônio

Sistema que permite que os bens pertencentes

a  uma  unidade  no  Sistema  ASI  sejam

reorganizados  de  acordo  com  localizações

2sicas definidas pelos gestores.

CSCOR CSCOR TRE/AL SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos Controle de óbitos
Sistema que possibilita o controle automa(zado

dos registro de óbitos.
TSE CSCOR

CRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos Diárias
Sistema responsável pela tramitação eletrônica

de uma solicitação de diárias 
CSCOR CSCOR

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
DJE Editor - Diário de

Jus(ça Eletrônico,

Módulo Editor

Sistema  que  permite  a  edição,  assinatura  e

publicação do Diário de Jus(ça Eletrônico.
TSE CSCOR

Seção de

Biblioteca e

Editoração

SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
Dje remessa - Diário de

Jus(ça Eletrônico,

Módulo Remessa

Sistema que permite o envio de matérias para a

publicação no Diário de Jus(ça Eletrônico.
TSE CSCOR

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
Hermes - Sistema de

Malote Digital

Sistema  que  permite  as  comunicações  oficiais

entre o Conselho Nacional de Jus(ça (CNJ) e os

Tribunais.

TJ-RN CSCOR

Presidência

CRE/AL

Direção Geral 

Zonas Eleitorais

SESCOR Nível 2
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Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Sistemas corpora&vos
ITAR - Inteiro Teor de

Acórdãos e Resoluções

Sistema que permite o armazenamento do teor

completo  de  acórdãos,  resoluções,  portarias,

ordens de serviço,  atas de julgamento, o2cios,

fotos,  pareceres  jurídicos,  contratos,  dentre

outros documentos.

TSE CSCOR SJ SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
PAN - Publicação de Atos

Norma(vos

Sistema  que  permite  a  publicação  dos  atos

norma(vos  do  Tribunal,  disponibilizando-os

para consulta pública. 

CSCOR CSCOR COJUR SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
Pardal - Denúncias

Eleitorais

Sistema que permite a recepção de Denúncias

de irregularidades nas eleições.
TRE-ES CSCOR

CRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos Ponto eletrônico

Sistema  para  consulta  à  base  histórica  de

frequência dos servidores antes da implantação

do sistema de Frequência Nacional.

CSCOR CSCOR
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
Reembolso de Oficiais de

Jus(ça

Sistema que permite o controle do reembolso

de oficiais de jus(ça.
CSCOR CSCOR TRE/AL SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
SADP - Sistema de

acompanhamento de

documentos e processos

Sistema  que  permite  o  acompanhamento  de

documentos,  processos  e  procedimentos

administra(vos.

TSE CSCOR
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
SAPF - Sistema de

Apoiamento a Par(do em

Formação

Sistema que permite acompanhar e validar  os

apoiamentos e gerenciar o cadastro de par(dos

em formação 

TSE CSCOR
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
SEI - Sistema Eletrônico

de Informações

Sistema de gestão de processos e documentos

arquivís(cos eletrônicos 
TRF4 CSCOR

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
SejudWEB - Sistema de

controle de decisões

Sistema des(nado ao cadastro de decisões das

sessões do Pleno.
CSCOR CSCOR SJ SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
SEVP - Sistema de

Emissão de Vales Postais

Sistema de controle de vales postais u(lizados

durante as eleições em favor dos mesários
CSCOR CSCOR Zonas Eleitorais SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
SGIP - Sistema de gestão

de informações

par(dárias

Sistema que permite a gestão de informações

de par(dos polí(cos 
TSE CSCOR SJ SESCOR Nível 2
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Catálogo	de	Serviços	de	TI	(versão	2019.7)	–	STI/TRE-Alagoas

Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Sistemas corpora&vos
SGRH - Sistema de gestão

de recursos humanos

Sistema que controla toda a vida funcional do

servidor  e  permite  o  cálculo  da  folha  de

pagamento

TSE CSCOR SGP SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
SIAC - Sistema de

Acompanhamento de

Contratos

Sistema  que  permite  o  acompanhamento  de

contratos,  cadastro  de  contratos  vigentes,

rescindidos e encerrados.

TSE CSCOR SAD SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
SICEL - Sistema de

inspeções e correições

eleitorais

Sistema  que  possibilita  maior  eficiência  na

coleta  e  apuração  de  informações  rela(vas  a

inspeções, correições e procedimentos similares

TRE/RS CSCOR CRE/AL SESCOR Nível 2

Sistemas Corpora&vos
SIEL (sistema de

informações eleitorais)

Sistema  que  tem  o  obje(vo  de  atender  as

solicitações  de  dados  constantes  no  Cadastro

Eleitoral às autoridades Judiciais e ao Ministério

Público.

TRE/RS CSCOR CRE/AL SESCOR Nível 1

Sistemas corpora&vos

SIGEPRO - Sistema de

acompanhamento e

gerenciamento da

proposta orçamentária

Sistema  des(nado  à  elaboração  da  proposta

orçamentária.
TSE CSCOR TRE/AL SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos

SISRACF - Sistema de

Apoio à Seção de

Recrutamento, Avaliação

e Capacitação Funcional

Sistema que permite o controle do orçamento

de capacitação
CSCOR CSCOR TRE/AL SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos Sistema de Eventos
Sistema  que  disponibiliza  o  calendário  de

eventos da Jus(ça e Eleitoral 
CSCOR CSCOR

TRE/AL

Zonas Eleitorais 

Público Externo

SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos Sistema de Licitação

Sistema  que  permite  o  cadastramento  das

licitações  (pregão,  concorrência,  tomada  de

preço, convite, leilão e atas) a serem publicadas

na intranet/internet 

CSCOR CSCOR SAD SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
Sistema de Sanções

Eleitorais

Sistema  para  controle  e  acompanhamento  de

penalidades imputadas a cidadãos
TRE-SE CSCOR SJ SESCOR Nível 2

Página 12 de 17



Catálogo	de	Serviços	de	TI	(versão	2019.7)	–	STI/TRE-Alagoas

Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Sistemas corpora&vos
Sistema de Segurança dos

Aplica(vos Web

Criação e manutenção de usuários e permissões

dos Aplica(vos Web 
CSCOR CSCOR STI SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos
SJUR - Sistema de

jurisprudência

Permite a atualização da Jurisprudência do TSE

e  dos  TREs  (acórdãos  e  resoluções)  pelas

respec(vas Coordenadorias de Jurisprudência

TSE CSCOR SJ SESCOR Nível 2

Sistemas corpora&vos Transparência Interno

Sistema  que  possibilita  os  cadastros

complementares  para  publicação  das

informações  dos  servidores,  de  estaQs(ca,  de

remuneração e orçamentárias; 

CIS CSCOR CSCOR SESCOR Nível 2
Resolução CNJ nº

102/2009

Sistemas corpora&vos
Pje – Processo Judicial

Eletrônico

Sistema  que permite  o  acompanhamento  e  a

tramitação de processos judiciais eletrônicos
TSE CSCOR TRE/AL SESCOR

Sistemas eleitorais
Agregador de seções

eleitorais

Sistema  que  permite  a  agregação  das  seções

eleitorais.
CSCOR CSELE

STI

Zonas Eleitorais
SISE

Sistemas eleitorais
CAND (sistema de

candidaturas)

Sistema que é responsável pela automa(zação

dos  procedimento  rela(vos  aos  registro  dos

candidatos  que  concorrerão  em  eleições

ordinárias e suplementares.

TSE CSELE
SJ

Zonas Eleitorais
SISE

Sistemas eleitorais
CANDex (sistema de

candidaturas - módulo

externo)

Sistema que é des(nado aos Par(dos Polí(cos e

Candidatos  para  o  preenchimento  das

informações  rela(vas  ao  registro  das

candidaturas  em  eleições  ordinárias  e

suplementares.

TSE CSELE SJ SISE

Sistemas eleitorais Dia E

Sistema  que  viabiliza  o  acompanhamento  do

funcionamento  das  urnas  eletrônicas  no

decorrer do período de votação das eleições.

CSELE  STI SISE

Sistemas eleitorais
DIVULGA (sistema de

divulgação de resultados)

Sistema que é responsável pela divulgação dos

resultados  das  eleições  pelo  TRE/AL  e  pelas

empresas  de  comunicação  cadastradas  pelo

TSE.

TSE CSELE ASCOM SISE
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Catálogo	de	Serviços	de	TI	(versão	2019.7)	–	STI/TRE-Alagoas

Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Sistemas eleitorais
ELO (sistema de

atendimento ao eleitor)

Sistema  que  permite  a  administração  do

cadastro nacional de eleitores.
TSE CSELE

STI

CRE/AL

Zonas Eleitorais

SISE

Sistemas eleitorais
ELO6 (sistema de filiação

par(dária)

Sistema  que  permite  a  manutenção  das

relações de filiados dos par(dos polí(cos.
TSE CSELE

CRE/AL

Zonas Eleitorais
SISE

Sistemas eleitorais
FiliaWEB (sistema online

de filiação par(dária)

Sistema  que  permite  aos  par(dos  polí(cos  a

administração  e  a  divulgação  na  internet  de

suas listas de filiação par(dária.

TSE CSELE CRE/AL SISE

Sistemas eleitorais
GEDAI (sistema gerador

de mídias)

Sistema responsável pela geração das mídias de

carga  e  de  votação  das  urnas  eletrônicas,  a

par(r  dos  dados  verificados,  consolidados  e

exportados  pelo  sistema  de  preparação.

Também é responsável por receber e transmi(r

a tabela de correspondência.

TSE CSELE
STI

Zonas Eleitorais.
SPLOG

Sistemas eleitorais HE (horário eleitoral)

Sistema responsável pelo cálculo da distribuição

de tempo do horário eleitoral gratuito entre os

par(dos  polí(cos,  organizando  a  grade  do

horário exibido em rede.

TSE CSELE
SJ

Zonas Eleitorais.
SISE

Sistemas eleitorais
NSE (navegador de

sistemas eleitorais)

Navegador  Web  que  fornece  segurança  de

acesso aos Sistemas eleitorais.
TSE CSELE

STI

Zonas Eleitorais.
SISE

Sistemas eleitorais
PesqEle (sistema de

registro de pesquisas

eleitorais)

Sistema de u(lização  obrigatória  para  registro

de  pesquisas  eleitorais  por  en(dades  e

empresas previamente cadastradas.

TSE CSELE SJ SISE

Sistemas eleitorais
SAVP (Sistema de Apoio à

Votação Paralela)

Sistema  u(lizado  no  dia  da  eleição  para

promover,  por  amostragem,  auditoria  de

verificação  do  funcionamento  das  urnas

eletrônicas por meio da votação paralela.

TSE CSELE Zonas Eleitorais
SPLOG
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Catálogo	de	Serviços	de	TI	(versão	2019.7)	–	STI/TRE-Alagoas

Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Sistemas eleitorais
Sistemas eleitorais de

urna eletrônica

Sistemas  eleitorais  u(lizados  para  o

funcionamento das urnas eletrônicas: a) ajuste

de data e hora; b) autoteste; c) gerenciador de

aplica(vos;  d)  jus(fica(va  eleitoral;  e)

recuperador de dados; f) apuração; g) carga da

Urna  Eletrônica;  h)  teste  exaus(vo  (run  in);  i)

visualizador  de  log;  j)  verificador  pré  e  pós

eleição;  k)  votação;  l)  validação  e  visualização

de fotos.

TSE CSELE
STI

Zonas Eleitorais.
SPLOG

Sistemas eleitorais
SPCA (sistema de

prestação de contas

anual)

Sistema  u(lizado  pelos  par(dos  polí(cos  para

prestação anual de contas par(dárias.
TSE CSELE COCIN SISE

Sistemas eleitorais
SPCE Cadastro (sistema

de prestação de contas

eleitorais)

Sistema u(lizado para automa(zar a prestação

de  contas  eleitorais  de  candidatos  e  comitês

financeiros.

TSE CSELE COCIN SISE

Sistemas eleitorais

SPCEweb (sistema de

prestação de contas

eleitorais - módulo Web)

Sistema que permite o cadastro de informações

prévias de receitas e despesas (circularizações);

informações  voluntárias  de  doadores  e

fornecedores  e  a  fiscalização  de  eventos

(arrecadação  de recursos).  Também permite  a

recepção  das  mídias  com  informações  sobre

registro  de  comitê  financeiro  (recepção

imediata),  prestação  de  contas  parcial  e

prestação de contas final.

TSE CSELE
COCIN

Zonas Eleitorais
SISE

Sistemas eleitorais
SRCF (Sistema de Registro

de Comitês Financeiros)

Sistema des(nado ao cadastramento dos dados

referentes aos comitês financeiros cons(tuídos

pelos par(dos polí(cos.

TSE CSELE COCIN SISE

Sistemas eleitorais Título Net

Serviço pelo qual  o eleitor pode iniciar  o pré-

atendimento para solicitar o Qtulo eleitoral ou a

transferência  de  município  ou  de  local  de

votação.

TSE CSELE Zonas Eleitorais SISE
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Catálogo	de	Serviços	de	TI	(versão	2019.7)	–	STI/TRE-Alagoas

Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Sistemas eleitorais

TOT Gerenciamento

(sistema de

gerenciamento da

totalização)

Sistema responsável pela totalização das seções

eleitorais a par(r do recebimento dos bole(ns

de urna, bem como pelo acompanhamento da

situação  das  transmissões  efetuadas  pelos

Cartórios Eleitorais.

TSE CSELE
STI

Zonas Eleitorais.
SISE

Sistemas eleitorais
TOT Preparação (sistema

de preparação da

totalização)

Sistema u(lizado  para:  a)  configurar  as  juntas

eleitorais;  b)  importar  seções  agregadas  do

Sistema ELO; c) importar Mesas Receptoras de

Jus(fica(va;  d)  importar  os  dados  dos

candidatos  registrados  no  Sistema  de

Candidaturas; e) montar e gerar os dados para o

Sistema  Gerador  de  Mídias;  f)  armazenar  as

tabelas  de  correspondência;  g)  gerar  arquivos

com  dados  para  fornecimento  aos  par(dos

polí(cos e coligações.

TSE CSELE
STI

Zonas Eleitorais.
SISE

Sistemas eleitorais
Transportador (sistema

de transmissão de

arquivos de urna)

Sistema que possibilita a leitura e transmissão

dos  dados  nas  mídias  de  resultado  gravadas

pela  urna eletrônica  no dia  da  eleição para  a

totalização em banco de dados centralizado.

TSE CSELE
STI

Zonas Eleitorais.
SPLOG

Sistemas eleitorais
VAD (verificador de

assinatura digital)

Verificar  a  auten(cidade  dos  aplica(vos  de

auditoria de en(dades legi(madas junto ao TSE

nos seus arquivos.

TSE CSELE TRE/AL SPLOG

Sistemas eleitorais
VAP (verificador de

aplicações)

Verificar  a  auten(cidade  dos  programas

instalados  nos  microcomputadores  da  Jus(ça

Eleitoral.

TSE CSELE TRE/AL SPLOG

Sistemas eleitorais
Sistema de informação de

contas eleitorais e

par(dárias - SICO

Consolidar  os dados  referentes ao  julgamento

das  contas  eleitorais  e  par(dárias  em  âmbito

nacional

TSE COCIN Zonas Eleitorais SISE

Sistemas eleitorais SPCE Relatórios
Permi(r a consulta dos relatórios gerados pelo

SPCE cadastro
TSE COCIN

TRE/AL

Zonas Eleitorais
SISE
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Catálogo	de	Serviços	de	TI	(versão	2019.7)	–	STI/TRE-Alagoas

Categoria Serviço Descrição
Unidade

provedora
Unidade
gestora

Usuários
Grupo

responsável pelo
suporte

Regulamentação

Sistemas eleitorais SPCE Envio Realizar a transmissão das contas eleitorais TSE COCIN
TRE/AL

Zonas Eleitorais
SISE

Sistemas eleitorais FiscalizaJE
Padronizar o encaminhamento de informações

e notas fiscais eletrônicas à Jus(ça Eleitoral
TSE COCIN

Secretarias de

Fazenda Estaduais

e Municipais

SISE

Sistemas eleitorais Jus(fica

Sistema  que  permite  aos  eleitores  realizar

jus(fica(va de ausência às urnas por meio da

internet

TSE CRE/AL Zonas Eleitorais TSE

Suporte técnico a
eventos

Eleição suplementar
Suporte  técnico  des(nado  à  realização  de

eleições suplementares.
TRE/AL CSELE Zonas Eleitorais

SPLOG

SISE

Suporte técnico a
eventos

Posto de atendimento

i(nerante

Suporte  técnico  ao  serviço  que  permite  o

atendimento  a  eleitores  fora  do  ambiente  do

Cartório Eleitoral.

TRE/AL CSELE Zonas Eleitorais SISE

Suporte técnico a
eventos

Sessões plenárias
Suporte técnico direcionado à sala  de sessões

plenárias.
TRE/AL COINF

Presidência

SJ
SAU

Suporte técnico a
eventos

Eleições Comunitárias
Suporte técnico rela(vo ao serviço de cessão de

urnas eletrônicas para eleições comunitárias.
TRE/AL TSE

Ins(tuições

externas
SISE
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