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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas 
Objetivos 

Estratégicos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 

Promover encontros regulares entre os 
servidores das unidades 

 Aumentar em 20% o 
número de 

magistrados e 
servidores atendidos 

anualmente pelas 
ações de saúde, até 

2020 
(Meta 3 – TRT) 

Garantir a participação de 80% dos 
servidores da DG/NAJ em ações 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) 

Encaminhar à Escola Judicial plano de 
capacitação contendo necessidades 

específicas da unidade 

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

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

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Sugerir à CTIC a criação de ferramentas 
que possibilitem às unidades 

acompanharem os chamados técnicos 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

Manter a taxa de 
congestionamento 
das demandas de 

engenharia em 
patamar inferior a 

30% 
(Meta 7 – TRT) 

Coordenar grupos de manutenção 
periódica 

04. Garantir a 
infraestrutura apropriada 

às atividades do TRT 

 



 
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Metas Iniciativas 
Objetivos 

Estratégicos 
Obter índice de 

gestão participativa 
igual a 6, em 2020 
(Meta 14 – TRT) 

Monitorar e incentivar reuniões de 
comitês 

09. Ampliar o modelo de 
gestão participativa 

Realizar encontros entre a DG e as 
varas 

Reuniões bimestrais com as unidades 
administrativas 

Adotar 2 boas 
práticas de gestão por 

ano, até 2020 
(Meta 15 – TRT) Atualizar o Regulamento Geral do 

TRT16 para definição de competências 
das unidades 

10. Aprimorar a 
qualidade da gestão 

administrativa 

Impressão em frente e verso 

Ler antes de imprimir (conscientização) 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) Utilização de post it eletrônicos 

12. Aperfeiçoar a gestão 
de custos 

 
 
 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 

Metas Iniciativas 
Objetivos 

Estratégicos 

Participar das ações do TRT solidário 
Aumentar, 

anualmente, o índice 
de promoção da 

cidadania e 
integração com a 

sociedade 
(Meta 19 – TRT) 

Buscar instituição para ser auxiliada 
pela DG 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

 
 
 

 
 


