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Ematerweb é o novo sistema de registro de ações de ATER
Nessa
quarta-feira
(10),
a
Emater-DF lançou oﬁcialmente o
novo sistema de registros das ações
de ATER: o Ematerweb. O sistema
veio substituir o tradicional Sisater e
trouxe como uma de suas inovações
a tecnologia web, que permite
que o sistema seja alimentado
não somente no escritório, mas
em qualquer lugar com acesso à
internet.
Para o presidente da Emater-DF,
Roberto Carneiro, o Ematerweb
permitirá melhorar os registros da
empresa. “O Sisater foi muito importante enquanto esteve funcionando, mas
precisávamos de atualizações que não eram mais possíveis. Com o Ematerweb
vamos melhorar a qualidade dos nossos registros”, disse. Roberto também
parabenizou a equipe da Gerência de Tecnologia da Informação (Getin) pelo
trabalho.
O sistema está em funcionamento desde o dia 8 de janeiro, sendo operado
de forma piloto nos escritórios do Gama, Vargem Bonita, Planaltina e Rio Preto.
Entre as novidades está a uniﬁcação dos bancos de dados, o que reduz o risco de
duplicação de informação, e também o registro de histórico daquela propriedade,
que antes se perdia de um ano para o outro.
O gerente da Getin, Emerson Nascimento, destacou ainda a possibilidade de
qualquer unidade fazer lançamentos de
atendimento, o que facilita contabilizar
ações das gerências táticas e projetos
ligados à Coordenação de Operações
(Coper). “Sugestões de melhorias são
bem-vindas e podem ser formalizadas
por e-mail à Getin. Vamos submeter à
avaliação da Coper, pois tudo o que se
implementa no Ematerweb é de acordo
com as diretrizes da Coper”, explica o
gerente.

Tecnologia da Informação
Getin orienta mudança de senha do e-mail institucional
Usuários do e-mail institucional que ainda utilizam a
senha padrão terão até o dia 17 de janeiro para alterar
a sua senha. Após essa data, os e-mails com senha
padrão serão bloqueados e somente a Gerência de
Tecnologia da Informação (Getin) poderá desbloquear.
O motivo dessa ação é aumentar a segurança das
tramitações do Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), que entra em vigor na Emater-DF a partir de
23 de janeiro.
Com a implantação do SEI na Emater-DF, todos os
processos, solicitações e documentos oﬁciais serão
autuados eletronicamente. Assim, até os mais avessos à tecnologia precisarão
aprender como abrir e tramitar processos no sistema, pois inclusive as solicitações
de abono e férias serão realizadas somente via SEI.
Por isso a importância de uma assinatura digital segura. O acesso será com
o usuário e senha do e-mail institucional. Segundo o analista de sistemas
Fabrício Pontes, uma pessoa de fora da instituição com acesso ao SEI pode
trazer prejuízos incalculáveis. “O uso de uma senha padrão representa um risco
altíssimo, principalmente devido ao acesso via web, pois existe risco de alguém,
sem vínculo com a empresa e mau intencionado fazer uso de sua assinatura”,
explica Fabrício, que também é integrante do comitê de implantação do SEI.
Para alterar a senha, os usuários deverão abrir o e-mail e procurar o menu
“Opções/alterar a sua senha”. Para auxiliar os colegas a realizar a alteração,
a Getin disponibilizou um passo a passo no documento a seguir. Após ler o
documento, caso ainda existam dúvidas, basta procurar a Getin.
A partir da segunda-feira (15), todos os empregados serão capacitados
para operar o SEI. As aulas serão ministradas por integrantes da comissão de
implantação do sistema na Emater-DF.

Avaliação de Maturidade
Encerra dia 26 de janeiro prazo de complementação e recurso da
Avaliação de Maturidade
O prazo para recurso e complementação da avaliação de maturidade encerra dia 26 de janeiro
(sexta-feira). A Gerência de Desenvolvimento Institucional (Gedin) informa que já enviou todos os comunicados de progressão funcional
por e-mail e, na próxima semana,
enviará por meio impresso.
Os empregados interessados
devem atualizar seu currículo,
preencher o formulário de recurso/
complementação e enviar as cópias
autenticadas à Gedin. Qualquer
dúvida, basta entrar em contato
com a gerência.

Processo seletivo
Empresa abre seleção interna para coordenadores de programas
A Gerência de Desenvolvimento Institucional (Gedin)
divulgou, na quinta-feira (4), os editais que disponibilizam
vagas para coordenadores de Piscicultura, Avicultura e
Equideocultura. Podem participar do processo seletivo
todos os extensionistas rurais (NM e NS) da empresa que
sejam do quadro permanente e que tenham atendido
produtores rurais e feito qualiﬁcações nas áreas de
destino.
O empregado selecionado poderá atuar na Gerência
de Agropecuária (Geagr), na sede, ou nos escritórios
localizados nas unidades da Embrapa (Gama e Planaltina). Os interessados
deverão se inscrever pelo e-mail processoseletivo@emater.df.gov.br no período
de 02 a 28 de janeiro e colocar no assunto do e-mail a área de atuação que têm
interesse. Os editais com as informações completas estão disponíveis na intranet.

Exemplo em casa
Horta no edifício-sede utiliza água da chuva para irrigação
Tomates, pimentões e lisianthus: esses
são os produtos cultivados em uma horta
instalada no edifício-sede da Emater-DF. O
espaço, construído por alunos do projeto
Fábrica Social, deverá se transformar em
uma unidade demonstrativa de lavoura
em estufa e sistema semi-hidropônico. A
principal novidade, porém, é a irrigação,
feita totalmente com água captada
da chuva — o que tem proporcionado
economia à empresa.
Segundo o técnico agrícola Zilçon
Vinhal, responsável pelo projeto, a horta, que ocupa um espaço de 18m x 7m,
servirá para demonstrar a viabilidade técnica e econômica do sistema hidropônico
e do cultivo protegido. “Poderemos realizar cursos e capacitações para técnicos
e também para produtores rurais”, planeja.
Toda a instalação dos arcos da estufa, a construção, a preparação dos vasos
e a montagem do sistema de irrigação foram realizados pelos alunos da Fábrica
Social — projeto da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos (Sedestmidh), que qualiﬁca jovens em
situação de vulnerabilidade social com cursos técnicos. O trabalho contou ainda
com o apoio dos extensionistas Geraldo Magela Gontijo, Fabiano Carvalho e Hélio
Lopes — que foi o instrutor do curso da
Fábrica Social.
Para captar água da chuva, Zilçon
instalou uma caixa d’água com capacidade
para armazenar 15 mil litros. “Na primeira
chuva forte que tivemos, a caixa já
encheu”, comemora. Um sistema simples
de encanamento no telhado garante o
enchimento do recipiente, que tem sido
usado para lavar também os automóveis
da empresa, além das dependências da
garagem.
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