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PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE

PERSPECTIVA RECURSOS
Metas

Iniciativas

Obter, pelo menos, 2
espaços apropriados
à prática esportiva,
com assistência
profissional

Buscar convênios necessários à
implantação da prática

Objetivos
Estratégicos

Oferecer, pelo menos,
2 cursos voltados à
área de habilidades
artísticas/manuais

Buscar profissionais / voluntários

Elevar a satisfação
com o clima
organizacional para
80% até 2020
(Meta 1 – TRT)

Dar mais publicidade às ações da
administração, comunicando o andamento
das iniciativas pensadas para solução de
problemas

Conhecer, pelo
menos, 2 processos
de trabalho
desenvolvido em
outro regional, na
área de competência
da unidade

Identificar processos de trabalho e
Regionais a serem visitados e
providenciar deslocamentos

02. Promover a
formação continuada
do quadro funcional

Otimizar a utilização
do SUAP

Instar a CTIC, a CGEEP e a EJUD a,
respectivamente, elaborar tutorial de
utilização do sistema, definir os processos
de trabalho e ofertar um curso de
capacitação anual para “reciclagem”

03. Aperfeiçoar a
infraestrutura e a
governança de TIC

Diminuir, pelo menos,
10% do número de
ocorrências de
Elaborar o instrumento eletrônico de
necessidades de
registro de ocorrências e baixar resolução
melhorias e reparos
para orientar o uso, disponibilizando na
na estrutura física das
intranet para preenchimento
unidades
administrativas e

04. Garantir a
infraestrutura
apropriada às
atividades do TRT

01. Desenvolver ações
voltadas à promoção
da qualidade de vida

judiciárias do
Tribunal, registradas
em instrumento
próprio

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Metas

Iniciativas

Atribuir meta
específica de
produtividade por
servidor (diário /
semanal / quinzenal)

Chefes das unidades definirão as ações
para o alcance de seus objetivos
específicos

Identificar matérias
fruto de dissenso,
bem como maiores
litigantes, a fim de
sugerir a
uniformização

Regulamentar / elaborar regulamento de
indicação de conflitos

Instituir uma nova
Semana de Execução
de âmbito regional

Objetivos
Estratégicos
05. Assegurar
produtividade na
prestação jurisdicional
09. Ampliar o modelo
de gestão participativa

07. Gerenciar
demandas repetitivas

Promover grandes leilões, em âmbito
estadual / nacional, com participação
presencial e à distância (uso da internet)
Investir em divulgação

Reduzir a taxa de
Firmar convênios com entidades
congestionamento na
fase de execução
estaduais (ex: Receita Estadual), a fim de
levantar informações para possível
para 60% ou menos
até 2020
execução
(Meta 13 – TRT)

08. Impulsionar os
processos de execução

Criar canais de pesquisa e participação de
Comprometer-se com
magistrados e servidores nas decisões da
a gestão participativa
Presidência (ex: mudança de horário)

Realizar 2 ações de
integração por ano,
até 2020
(Meta 15 – TRT)

A Presidência promoverá, juntamente a
Coordenadoria de Gestão Estratégica,
reuniões setoriais, semestralmente,
alinhando unidades afins, para troca de
experiências, onde seriam eleitas as boas
práticas, com possibilidade de
aperfeiçoamento

09. Ampliar o modelo
de gestão participativa

Criar procedimentos
interligados

Buscar alianças com setores específicos
para atender solicitações exteriores de
forma eficiente (ex: reprodução de
decisões em sistemas diversos)

Adotar 2 boas
Legitimar os resultados obtidos das ações
práticas de gestão por
de integração (reuniões setoriais),
ano, até 2020
promovendo ampla divulgação, para
(Meta 16 – TRT)
efetiva implementação das boas práticas

Implantar sistemas de
controle interno em
Propor edição de normas/regulamentos
100% das unidades para amparo das decisões administrativas
do TRT até 2017
quanto sua regularidade
(Meta 17 – TRT)

Atingir, anualmente,
10 pontos no índice
de redução de
consumo
(Meta 18 – TRT)

Economizar, orientando a redução do
desperdício
Fomentar reciclagem de materiais

10. Aprimorar a
qualidade da gestão
administrativa

11. Assegurar
mecanismos de
controle para a
administração

12. Aperfeiçoar a
gestão de custos

Campanhas educativas

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Metas

Iniciativas

Aumentar,
anualmente, o índice
de promoção da
cidadania e
integração com a
sociedade
(Meta 19 – TRT)

Buscar parceria com a Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego –
SRTE/MA para o desenvolvimento de
cartilhas sobre direitos trabalhistas

Manter o índice de
satisfação com a
instituição acima de
85%, até 2020
(Meta 20 – TRT)

Priorizar a qualificação dos servidores
lotados nas varas do trabalho, em
especial os que trabalham com
atendimento ao público
Implementar programas de orientação do
jurisdicionado sobre o andamento dos
processos trabalhistas
Consultar pesquisas de opinião anteriores
e analisar as reclamações e sugestões

Objetivos
Estratégicos

13. Promover a
cidadania e a
integração com a
sociedade

