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Ofício nº 3345 / 2021 - GabSTIC/STIC/PRESI/TJRO
Porto Velho, 13 de agosto de 2021.

Ao
 
Ministério Público do Estado de Rondônia
Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Ordem do Advogados do Brasil - Seccional RO
 
 
 
Assunto: Treinamento - Atualização da Versão do PJE
 
 

Excelentíssimos Representantes, 
 
Considerando o Ofício nº 3345 / 2021 - GabSTIC/STIC/PRESI/TJRO, que informou a

homologação da nova versão do PJE, a fim de que fossem indicadas eventuais falhas para correção pela
equipe técnica com maior eficiência;

Considerando a necessidade de um maior prazo para retorno de eventuais falhas
detectadas pelos usuários, informamos que o período de homologação interna e externa será estendido até
o dia 20 de agosto, permanecendo disponíveis os links informados no Ofício supracitado. 

Assim, estendido o período de homologação, a versão será publicada nos dias 21 e 22 de
agosto do corrente.

Na oportunidade, informamos que a equipe técnica desta Secretaria de TIC realizará
treinamento aos usuários externos no dia 20 de agosto, período de 9h às 12h, a ser acessado por meio do
link: https://meet.google.com/wcy-ythx-kmn. 

Ao ensejo, contando com a compreensão, renovo os protestos de elevada estima e
distinta consideração, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem
necessários.

 
Respeitosamente, 
 
Ângela Carmen Szymczak de Carvalho
Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação 
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