FICHA TÉCNICA
PROJETO SIGA - Sistema de Gestão e Acompanhamento da Carreira Ministerial e das
Procuradorias e Promotorias
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIA

INICIATIVA ESTRATÉGICA
Elaborar e implementar projeto

Aperfeiçoar a atuação
funcional

Aprimorar os sistemas de
acompanhamento da atuação
funcional dos membros do
Ministério Público

visando aprimorar os sistemas de
acompanhamento das atividades
funcionais para apuração de
produtividade de membros do
MP/BA

GESTÃO DO PROJETO
Projeto estratégico por adesão: NÃO
EMENTA DO PROJETO
O Sistema de Gestão e Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e
Promotorias de Justiça do Estado da Bahia – SIGA, através de uma nova plataforma
tecnológica, com funcionalidades e processos de negócios bem definidos, pretende
apresentar conceitos inovadores de gestão, na sua interface com o usuário, e na geração de
informações capazes de subsidiar planejamentos e decisões.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O sistema de acompanhamento de carreira utilizado pelo Ministério Público da Bahia,
conhecido como SIAC – Sistema de Acompanhamento de Carreira e foi lançado em 2004,
porém não apresenta quase nenhuma alteração ou intervenção com o usuário. Utilizado
apenas como repositório de dados, no qual se registra apenas os resultados, na sua maioria
após a publicação no DJE, não se consegue realizar gestão e gerenciamento com os
elementos. Além disso, o acesso ao SIAC é permitido exclusivamente aos assistentes
técnicos que trabalham na Secretaria-Geral e, por ser hospedado internamente no Ministério
Público do Estado da Bahia - MPBA, seu acesso é apenas interno, só funcionando na intranet
do MPBA. O SIAC apresenta algumas limitações tais como: dificuldade para a extração de
relatórios, que, além disso, são, em sua maioria, conceitualmente, simples consultas dos
dados. Nesse contexto, após prognóstico das necessidades institucionais de eficiência
operacional, foi solicitado pela Administração Superior a confecção de novo sistema, com

conceitos mais modernos e de plataforma interativa, com base web. Dessa maneira, surge o
SIGA.

Em um processo amplamente automatizado, o SIGA - Sistema de Acompanhamento de
Carreira minimizará o emprego de papel e propiciará a otimização dos recursos com a
simplificação do processo e análise das solicitações, com acesso rápido e fácil via web,
permitindo aos clientes do sistema acessarem seus dados de qualquer lugar do mundo e
interagirem formulando seus pleitos e acompanhando-os em tempo real. Além disso, para
cada registro gerado, o sistema emitirá informes ou alertas que ajudarão o usuário a entender
a operacionalização das ações por tela, expedirá e-mails automaticamente para os endereços
eletrônicos institucionais dos membros, em momentos importantes do processamento dos
pedidos realizados, imprimindo agilidade e eficiência aos encaminhamentos das solicitações
desde a formação do procedimento administrativo até a publicação no Diário de Justiça
Eletrônico.

Por fim, destaca-se que o desenvolvimento do SIGA irá modernizar e implementar sistemas de
informação que atendam às necessidades institucionais, bem como elaborar e implementar
projeto para desenvolvimento de versões atuais, em conformidade com o aprimoramento das
tecnologias de informação. Em suma, o SIGA proporcionará aos Órgãos da Administração e
aos membros mais facilidade, celeridade, transparência na execução de pleitos e gestão de
dados da carreira ministerial.

