Tema

Gestão Administrativa

Anistia Política

Políticas sobre Drogas

Número
1

Nome da Base
Sistema GDOC

2

Sistema SEI

3
4

SCV - Sistema de Controle de visitante
CAC MJ

5
6

SIDE
CARROS

7

Ponto Eletrônico

8

SATI

9

Sistema de Ligações

10

Banco de Permutas

11
12
13

SISRH
SICAU
SINCA - Sistema de Informações da
Comissão de Anistia

14

Cadastro do Conselho Nacional e
Estadual de Políticas sobre Drogas

Descrição
Antigo sistema de gestão documental utilizado no Ministério da Justiça.
http://portal.mj.gov.br/ConsultaGEDOC/
O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é um sistema de gestão de processos
e documentos arquivísticos eletrônicos, com interface amigável e práticas
inovadoras de trabalho. http://sei.mj.gov.br
http://controlevisitante.mj.gov.br
Utilizado para realizar compras compartilhadas entre as unidades do MJ.
http://cac.mj.gov.br
Sistema de Doação de equipamentos. http://side.mj.gov.br
Antigo sistema de gestão de carros utilizados no transporte de servidores
no interesse da administração pública, para eventos e reuniões externas.
Http://carros.mj.gov.br
Sistema de registro de ponto de servidores e estagiários.
http://pontoeletronico.mj.gov.br
Sistema de Atendimento de
Tecnologia da Informacão.
http://sati.mj.gov.br
Sistema que controla as ligações realizadas pela telefonia fixa do
ministério. http://sistemas.mj.gov.br/jws/Ligacoes2-141.jnlp
Banco alimentado pelos cadastros de permuta entre servidores.
http://sistemas.mj.gov.br/bancodepermutas/
Sistema de Gestão de Recursos Humanos. http://sistemas.mj.gov.br/sisrh/
http://sistemas.mj.gov.br/sicau/
Base de dados corporativa com o registro de todos os requerimentos
recebidos pela Comissão de Anistia e informações sobre tramitação e
decisões de mérito sobre os pedidos
Lista de cadastro dos Conselheiros do Conad e dos Presidentes, VicePresidentes e/ou Suplentes dos Conselhos Estaduais de Políticas Sobre
drogas com nomes, endereços, telefones e e-mails.

Migrações

15

Comunidades Terapêuticas

16

18
19

Estatística de Processos de
Regularização Migratória de
Estrangeiros da Divisão de
Permanência
Sistema Gerencial do Departamento
de Estrangeiros/Ficha Naturalização
MJ - Estrangeiros
Processos de Expulsão

20

Relatórios Semanais de Permanência

21
22

E-CERTIDÃO
ArquivoRO

23

REGISTROS DE NATURALIZAÇÃO

24

G - DIVOT - Sistema Gerencial da
Divisão de Outorgas Títulos e
Qualificação

25

Sistema OSCIP

26

Processos de transferência ativa e
passiva
Tabela de OE (Organizações
Estrangeiras)
Simba

17

Organizações e
Entidades Sociais - OSCIP

27
28

Detalha os dados dos contratos administrativos celebrados com
comunidades terapêuticas em todo o país, com CNPJ, nome, endereço,
telefone, e-mail, localização e público contratado.
Planilha descritiva do quantitativo de processos que tramitam na Divisão
de Permanência de Estrangeiros (número de pedidos novos, analisados,
decididos, em re-análise, etc.) especificados por tipo de pedido
(Permanência, Prorrogação, Transformação etc.)
Índice dos Livros de Registros de Naturalização. Sistema de controle de
Fichas de Naturalização do Departamento de Estrangeiros (DEEST)
Sistema de gerenciamento de processos
Tabela de base de dados de acesso restrito. Lista de todos os processos
instaurados de expulsão.
Planilha descritiva do quantitativo de processos que tramitam na Divisão
de Permanência de Estrangeiros (número de pedidos novos, analisados,
decididos, em re-análise, etc.) especificados por tipo de pedido
(Permanência, Prorrogação, Transformação etc.)
Sistema de emissão de Certidão do Departamento de Estrangeiros
Sistema de Controle de Processos do Departamento de Estrangeiros
(DEEST)
Este sistema foi criado para fins de pesquisa de registros de naturalização
e nacionalidade.
Sistema gerencial interno onde eram cadastrados os pedidos de titulação
como Utilidade Pública Federal, bem como controlar as entidades já
tituladas como UPF. Com a revogação do título de UPF, o sistema não é
mais alimentado.
Sistema gerencial interno onde são cadastrados os pedidos de qualificação
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIPs, bem
como gerenciar as informações das entidades já qualificadas.
Tabela de base de dados de acesso restrito. Lista de todos os processos
instaurados de transferência de pessoas condenadas (ativa e passiva)
Planilha de controle das Organizações Estrangeiras (privadas e sem fins
lucrativos) autorizadas a funcionar no país.
Sistema Movimentações Bancárias/DRCI

Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica
Internacional

29

30
Refúgio

G - SG-DRCI - Sistema Gerencial do
DRCI - Pedido de Cooperação
Internacional
Comitê Nacional para os Refugiados

Informações sobre pedidos de cooperação jurídica internacional e outras
deles derivadas
Trata-se de base de dados extraída dos registros efetuados pela
Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE),
após recebimento dos processos de solicitações de refúgio enviados pelo
DPF

