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Novo e-mail institucional
mais leve, prático e rápido
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A Coordenadoria de Informática da Câmara
implantou um novo e-mail institucional para os
servidores. A nova ferramenta de comunicação
tem capacidade maior de armazenamento, está
mais rápida e com uma capacidade melhor de
acessibilidade. Tudo graças ao novo servidor de
e-mail próprio desenvolvido pelos técnicos de informática da CMM. Os servidores interessados
em obter o novo e-mail e cadastrar suas senhas
devem entrar em contato com a Coordenadoria
de Informática, que fica no 2º andar da CMM ou
ligar para o ramal 2713.

Reprografia e Associação
A reprografia está funcionando no térreo, no corredor de acesso ao Serviço Médico. A mudança se fez necessária
em decorrência da desobstrução dos corredores do primeiro e segundo andares. Já a sala da Associação dos
Servidores saiu do térreo e agora está funcionando no 2º andar, no corredor da Administração
Lotação e Serviço de Inativos e Pensionistas

Mais privacidade nos caixas eletrônicos da CMM

O Departamento de Recursos Humanos está promovendo
o realinhamento da lotação dos servidores. Dúvidas
podem ser esclarecidas pelo ramal 2740. Informamos
também que o Serviço de Inativos e Pensionistas iniciou
um processo de reorganização das pastas funcionais dos
servidores inativos e dos pensionistas. O procedimento
é necessário para que se mantenha atualizada toda a
documentação do servidor. Informações: 3303-2788.

Como forma de oferecer
mais
segurança
aos servidores que
utilizam os caixas
eletrônicos instalados
nas duas portarias
da CMM, a Diretoria
Administrativa reuniu
com
representantes
dos bancos para que
os mesmos adotem
medidas a fim de ofertar
mais privacidade aos
correntistas. Um novo
lugar para a instalação
dos
terminais
também está sendo
providenciado
pela
administração
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