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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Criação de enquete para escolha dos 
temas da Semana de Saúde  

 
Elevar a satisfação 

com o clima 
organizacional para 

80% até 2020 
(Meta 1 – TRT) 

Criação do projeto “O Dr. Responde” 

Campanha de prevenção do câncer bucal 

Envolvimento da Seção de Saúde com 
campanhas nacionais (doação de órgãos) 

Realizar 9 ações de 
saúde no ano de 

2020 
(Meta 2 – TRT) 

Campanha de incentivo à doação de 
sangue 

Caráter continuado às campanhas 
(etapas) 

Trabalhar em conjunto com a CTIC, com o 
objetivo de promover as campanhas por 

SMS 

Aumentar em 20% o 
número de 

magistrados e 
servidores atendidos 

anualmente pelas 
ações de saúde, até 

2020 
(Meta 3 – TRT) 

Criar uma via de comunicação direta com 
os gestores em relação às campanhas de 

saúde 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção 
da qualidade de vida 

Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT) 

Propor curso de suporte básico à vida 

Destinar, do total de 
capacitação anuais, 

pelo menos 10% para 
os sistemas 
tecnológicos 

(Meta 5 –TRT) 

Propor à Escola Judicial a capacitação 

02. Promover a 
formação continuada 
do quadro funcional 



Obter, pelo menos, 
75% de satisfação 
com os serviços de 

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Implantação do prontuário eletrônico 
03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

Manutenção preventiva Evitar a paralisação 
do atendimento por 
motivos técnicos ou 

falta de materiais Planejamento nas compras 

04. Garantir a 
infraestrutura 
apropriada às 

atividades do TRT 
 
 
 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Gerar a aproximação 
entre a Seção de 

Compras e de 
Licitações 

Participar dos pregões promovidos pelo 
TRT em licitações da área de saúde 

09. Ampliar o modelo 
de gestão participativa 

Propor a alteração do 
fluxo dos processos 

administrativos 
relativos a licenças 

por doação de 
sangue 

Realizar reuniões internas com a CGP 

Reduzir a incidência 
de entrega de 

atestados fora do 
prazo 

Distribuição de cartilhas 

10. Aprimorar a 
qualidade da gestão 

administrativa 

 
 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Promover informação 
e conscientização de 

saúde dos 
terceirizados 

Participação no informativo realizado pela 
ASCOM 

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) 

Propor a revitalização do “Projeto Sorriso” 
e parceria com a Escola Judicial e 

Programa TRT na escola 

13. Promover a 
cidadania e a 

integração com a 
sociedade 

 


