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PRINCIPAIS PROGRESSOS
Tudo sobre as principais conquistas do projeto nesse mês.

Lançamento da Nova Folha Modernizada
Depois de muito trabalho, a nova folha modernizada entrou em produção.
Esse é um marco muito importante para o projeto RHFolha e deve ser celebrado.
Conheça os principais benefícios desse projeto

Com a nova folha modernizada o Estado ganha:

• Aumento do nível de automatização, reduzindo
gradativamente a operação manual para o cálculo
retroativo de benefícios e vantagens
• Migração gradativa de recursos do DDPE/DSDs, atuando
em atividades operacionais de cálculo retroativo, para
atividades de suporte, orientação e fiscalização.
• Maior facilidade na manutenção das regras de
vencimentos e descontos
• Rapidez e facilidade na busca de dados históricos em caso
de auditoria
• Identificação de alterações e responsáveis (Trilha de
Auditoria)
• Automatização de processos, flexibilidade de alterações,
novas rotinas e consultas da Rotina Contábil.

• Aumento de eficiência
• Parametrização de regras de negócio diretamente pelos
usuários
• Maior agilidade nas alterações e correções de regras
• Detalhamento dos benefícios
• Menor dependência de recursos atuais de TI que detêm o
conhecimento do sistema.

Parabéns a todos que participaram
do projeto de Modernização da Folha.
Grande marco do projeto!

POC – Prova de conceitos
Conforme informativo anterior, as frentes de Requisitos
funcional e Estrutural trabalharam juntas sobre o escopo da
prova de conceito (POC). Foram 4 semanas de trabalho
intenso de análise de negócios, envolvendo o desenho de
processos, levantamento e análise de requisitos e regras de
negócio, com o objetivo de clarificar a descrição do sistema a
ser desenvolvido. O resultado foi um conjunto de quase 20
documentos que descrevem de forma detalhada as
necessidades do negócio e orientam a solução. Nesse
momento os documentos gerados estão em validação pela
DTI, sob a responsabilidade do Ricardo Forte.

Os primeiros resultados da análise da POC
apontam o êxito dessa atividade!

PRÓXIMOS PASSOS
Tudo o que irá acontecer nos próximos meses

Análise dos documentos da POC

Acompanhamento de paralelos

A POC já está sendo analisada pela área de
desenvolvimento e o próximo passo será o envio da
documentação para a fábrica, que fará uma estimativa
de tempo e recursos para a construção dos requisitos
dessa POC.

Os paralelos de folha irão continuar até Julho de 2015
para garantir a qualidade e acompanhar a evolução
da nova folha modernizada.

FIQUE POR DENTRO
Acompanhe os principais destaques do mês

Início do Mapeamento de processos
com o DDPE
Começamos a mapear com o Rubens Peruzin e a Maria
Helena Martin, do DDPE, os processos de
Complementação de Aposentadoria e Complementação
de Pensão.

CONTATE-NOS
Queremos ouvir suas sugestões de temas e conteúdos!

Precisamos da sua ajuda para nos tornar cada vez mais atrativo e interessante,
PROGRAMA_RH_COMUNICACAO@FAZENDA.GOV.BR
.

