VARA DO TRABALHO DE PEDREIRAS

VT PEDREIRAS
2015-2020

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE

PERSPECTIVA RECURSOS
Objetivos
Estratégicos
01. Desenvolver ações
voltadas à promoção
da qualidade de vida

Metas

Iniciativas

Instalar rede de
internet sem fio à
disposição dos
servidores e do
público externo

Consultar o setor de TI sobre a
possibilidade

Estimular e garantir a
participação dos
servidores nas ações
e programas de
saúde

Manter um controle da participação de
cada servidor nos serviços de saúde

Realizar reuniões
sociais semanais com
os servidores

Encontros em restaurantes, bares,
almoços na VT, comemorações de
aniversários dos servidores

Garantir a
participação de todo
servidor da unidade
em cursos de
aperfeiçoamento e
formação

Manter um controle da participação de
cada servidor nos cursos disponibilizados

02. Promover a
formação continuada
do quadro funcional

Evitar a interrupção
do trabalho pela falha
de equipamentos

Agir previamente, solicitando a troca de
equipamentos com a funcionalidade
comprometida

04. Garantir a
infraestrutura
apropriada às
atividades do TRT

13. Promover a
cidadania e a
integração com a
sociedade

01. Desenvolver ações
voltadas à promoção
da qualidade de vida

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Metas
Uma vez por ano
realizar palestras com
advogados a
conscientizar seus
clientes sobre os
efeitos do acordo,
bem como
empresários
Realizar penhora
online no arquivo
provisório antes do
encerramento do
prazo de suspensão

Reduzir o consumo
de energia

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos
06. Estimular a
conciliação

Elaborar projeto definindo data, local e
público-alvo

13. Promover a
cidadania e a
integração com a
sociedade
08. Impulsionar os
processos de execução

Controle regular de tentativas de penhora
14. Buscar a efetividade
em processos do arquivo provisório
na prestação
jurisdicional
Desligar aparelhos de ar condicionado 30
minutos antes do encerramento do
expediente

12. Aperfeiçoar a
gestão de custos

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Metas

Iniciativas

Criar um dia de visita
à faculdade para falar
sobre as leis
trabalhistas

Criar um projeto com delimitação do
público-alvo

Realizar uma
pesquisa de
satisfação da própria
vara

Analisar os resultados da pesquisa e
buscar pontos de melhoria uma vez por
ano

Objetivos
Estratégicos

13. Promover cidadania
e a integração com a
sociedade

