COMO CONSULTAR O RAF

Para consultar sua produtividade no RAF:
1. acesse o Módulo Relatórios >> Produtividade >> RAF – Relatório de Atividade
Funcional;

2. na tela de consulta do RAF:
2.1 verifique se os dados dos campos “Procurador(a)/Promotor(a) de Justiça” ,
“Titularidade”, “Auxílio” e “Substituição/Designação/Atuação/Colaboração

,

estão corretos, pois esses são carregados de acordo com o perfil do usuário
logado no IDEA e suas designações de atuação ativas no Sistema de Gestão e
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de
Justiça do Estado da Bahia – SIGA;

2.2 selecione em qual órgão/unidade de atuação

deseja visualizar os dados de

sua produtividade (titularidade e/ou outras designações);

2.3 selecione o formulário desejado no campo “tipo de relatório”

, quais sejam:

criminal (APF, execução penal, IP, processos criminais, e TC); extrajudicial
(atendimento ao público, IC e PP, PA, PIC e PPE), cível (processos cíveis);
infância e juventude (ato infracional e seção cível) e eleitoral (processo
eleteitoral);

2.4 clique no botão

para visualizar os dados do formulário

desejado.

Tela de consulta do RAF

ATENÇÃO



O sistema carregará automaticamente os dados de processos/procedimentos
cadastrados no IDEA até o último dia do mês de referência;



Os dados do RAF correspondem a uma combinação entre determinadas classes,
assuntos e movimentos cadastrados no processo/procedimento, no âmbito de sua
procuradoria/promotoria de justiça, tendo como “responsável” dos movimentos o
nome do procurador(a)/promotor(a) de justiça; Exemplo: audiências e diligências
cadastradas no procedimento Inquérito Civil, no mês de janeiro/2019, tendo como
assunto do objeto de investigação “acessibilidade”.



Na hipótese de divergência de dados, verifique se os processos/procedimentos
foram cadastrados corretamente na sua procuradoria/promotoria de justiça, e se os
movimentos foram lançados em nome do procurador(a)/promotor(a) de justiça;



É imprescindível a correta classificação de classe, assunto(s) e movimento(s) para
exata extração e mensuração de dados de atuação nos formulários do RAF.

