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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Ajudar a criar um 
ambiente de respeito 
e colaboração entre 

as equipes 

Promover a sensibilização dos 
servidores quanto ao comprometimento 

com a instituição como módulos de 
FIS/CAE (Formação Inicial de 

Servidores e Cursos de 
Aperfeiçoamento Eletivo) 

Realizar 9 ações de 
saúde no ano de 

2020 
(Meta 2 – TRT) 

Promover e apoiar palestras e 
atividades em conjunto com a Seção de 

Saúde 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 

Realizar Semanas de Extensão (4 pólos 
de interiorização da capacitação) 

Utilizar a transmissão simultânea de 
modo a ampliar o alcance da 

participação nos eventos 

Assegurar a maior e melhor divulgação 
dos cursos, de modo a atingir o público-

alvo 

Investir a maior parte 
do orçamento em 

eventos destinados 
ao maior número de 

pessoas 

Adotar critérios para permitir o rodízio na 
participação de magistrados/servidores 
de todas as áreas em eventos externos 

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

Investir continuamente na formação e 
aperfeiçoamento dos servidores de TI Obter, pelo menos, 

75% de satisfação 
com os serviços de 

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Aproximar a relação com a CTIC com 
vistas a aperfeiçoar a transmissão dos 
cursos e a melhoria do portal da EJUD 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

 
 
 



 
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Colaborar 
indiretamente para o 
alcance de todos os 

objetivos de natureza 
judicial 

Promover a capacitação durante todo o 
ano, de modo a desenvolver e 

proporcionar a melhoria das atividades 
finalísticas de magistrados/servidores 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 
06. Estimular a 

conciliação 
07. Gerenciar demandas 

repetitivas 
08. Impulsionar os 

processos de execução 

Atender a demandas dos variados 
setores 

Consultar setores para identificar as 
maiores necessidades 

Oportunizar a 
participação das 

unidades do TRT na 
construção do 

planejamento anual 
das atividades da 

EJUD Formação do banco de tutores internos 

09. Ampliar o modelo de 
gestão participativa 

Tornar mais 
democráticas as 

atividades da EJUD 

Estreitar a relação da EJUD com as 
unidades do interior (ex: semana de 

extensão) 
 

Permitir o alcance do número de horas 
para Adicional de Qualificação para os 

servidores do interior 

10. Aprimorar a 
qualidade da gestão 

administrativa 

Rever Planejamento Estratégico 

Elaborar manual de rotinas 

Implantar sistema de registro de 
informações (estatísticas) 

Elaborar documentos 
de controle da 

atuação da EJUD 
Incluir no Portal aba explicativa sobre 
procedimentos relativos aos cursos 

(Solicitação de diárias) 

11. Assegurar 
mecanismos de controle 

para a administração 

Evitar desperdício de 
materiais utilizados 

para os eventos 

Padronização das pastas, blocos e 
avaliações dos eventos, de modo a 

aproveitá-los em outras datas 
Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 

Atuar, na forma do PLS, na 
sensibilização da força de trabalho do 

TRT quanto à política de 
sustentabilidade do órgão 

12. Aperfeiçoar a gestão 
de custos 



 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 
 Aumentar, 

anualmente, o índice 
de promoção da 

cidadania e 
integração com a 

sociedade 
(Meta 19 – TRT) 

Dar continuidade às atividades da 
EJUD que atingem a sociedade, a 

exemplo do TRT na Escola, 
COETRAE, Programa Trabalho 

Seguro, participação na  
Feira do Livro de São Luís etc. 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

 


