INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS
ORGANIZADOS SEGUNDO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Objetivo Estratégico 1: Criar e fomentar políticas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de qualidade.
Descrição: Identificar necessidades, criar e /ou adaptar soluções de forma compartilhada e participativa, estimular mudanças e boas práticas
consagradas, e promover iniciativas institucionais que se revertam em rotinas concretas a serem implantadas no cotidiano de trabalho, com
foco na melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e de qualidade.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Nº
1

2

3

Área
Respon.

Denominação

Descrição

SEDOC

Classificação de
autos findos

Classificação dos assuntos tratados nos processos judiciais já arquivados
para aplicação correta do prazo de guarda de cada processo

VTGAM

Criação de um pequeno grupo, formado por Diretores de Secretaria de
"Força-tarefa" para correção de
Varas, para, no período do Recesso Forense, analisar e retificar erros de
dados estatísticos no Primeiro Grau andamentos processuais diretamente nas unidades judiciárias de
Primeiro Grau.

SGJUD

Convênio de Cooperação Técnica
entre TRT 10ª Região e a
Procuradoria da Fazenda Nacional
no Estado do Tocantins.

Procedimentos para disciplinar a remessa de processos judiciais pelas
Varas do Trabalho da 10ª Região, localizadas no Estado no Tocantins,
compreendendo as Varas do Trabalho de Araguaína, Dianópolis, Guaraí,
Gurupi e Palmas, à Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do
Tocantins.

Processo SEI

Data
criação

16.0.000007835-6 /
17.0.000007207-9

12/09/2018

-

26/09/2018

18.0.000001463-6

03/10/2018

SGJUD

Convênio para operacionalizar
procedimentos relativos a
intimações entre o TRT 10ª Região e
a Procuradoria Federal no Estado do
Tocantins.

Procedimentos para disciplinar a remessa de processos judiciais pelas
Varas do Trabalho da 10ª Região, localizados no Estado do Tocantins,
compreendendo as Varas do Trabalho de Araguaína, Dianópolis, Guaraí,
Gurupi e Palmas.

18.0.000007287-3

03/10/2018

SGJUD

Convênio entre TRT 10ª Região e o
Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Tocantins.

Realização de convênio de cooperação para uso de espaços físicos
localizados nas Zonas Eleitorais do TRE/TO, para a realização de
audiências das Varas do Trabalho em atividade itinerante vinculadas ao
TRT 10ª Região, assim como permitir o acesso à internet, via uso
compartilhado da rede de dados.

18.0.000002796-7

03/10/2018

6

SGJUD

Acordo de Cooperação Técnica
entre TRT 10ª Região e a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em
Brasília-DF.

Providências para formalização de Acordo de Cooperação Técnica para
aprimoramento
das atividades relacionadas à prestação jurisdicional e intercâmbio de
informações de interesse da Administração Tributária Federal.

18.0.000003245-6

03/10/2018

7

FTBSB

Comunicação Eletrônica

Realização de comunicações eletrônicas via PJe a partir de
cadastramento de empresas públicas e privadas.

18.0.000005328-3

02/10/2018

8

GG1G

E-Carta

Serviço postal eletrônico, eliminando os serviços manuais das postagens.

14.0.000007309-2

08/10/2018

Alerta no Pje de processos
relevantes para as Metas Nacionais

Colocar, no PJe, alertas específicos nas ações trabalhistas que forem
identificadas como relevantes para o cumprimento das Metas Nacionais
do Judiciário, da Justiça do Trabalho e do TRT 10ª Região, a fim de
sinalizar para magistrados e servidores a necessidade de priorizar tais
processos, com o propósito de impulsionar os índices obtidos pelo
Tribunal.

18.0.000006882-5

26/07/2018

10 FTBSB

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA VIA
PJE

Implementar a citação eletrônica nos processos Judiciais no âmbito do
TRT10

18.0.000005328-3

15/06/2018

11 DIEST

Criação de Painéis de
Movimentação Processual e de
Produtividade no site do TRT10

Criar Painéis e gráficos sobre a Movimentação Processual de 1º e 2º
graus e de Produtividade dos Magistrados no site do TRT10

18.0.000005094-2

07/06/2018

4

5

9 SGJUD

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Área
Respon.
1
CDJUC

Nº

2

CDEST

CEJUSCs nos Foros

Implantação de CEJUSCs nos Foros da 10ª Região

18.0.000007465-5

Data
criação
13/08/2018

Consultoria Estratégica

Implementar e auxiliar a introdução e/ou a gestão de processos de
trabalho e de gestão de pessoas nas unidades judiciárias do Tribunal
Regional da 10ª Região, com o intuito de tornar a prestação
jurisdicional célere e de qualidade, além de uma maior efetividade da
execução.

18.0.000007469-8

13/08/2018

Denominação

Descrição

Processo SEI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Objetivo Estratégico 2: Estimular o surgimento e a adoção de boas práticas para a efetividade da execução.
Descrição: Identificar necessidades, meios e condições para o surgimento de iniciativas inovadoras nos processos de execução, efetuar
estudos e pesquisas de boas práticas já comprovadas, identificar as melhores formas de disseminação de boas práticas e favorecer a
implantação de mudanças de rotinas voltadas para a melhoria dos níveis de efetividade da execução.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Nº

Área
Respon.

1

NUCAN

Localização de saldo orçamentário
executado a penhorar

SGJUD

Procedimentos para cadastramento/acesso ao sistema da Agência
Convênio entre TRT 10ª Região e
Tocantinense de Saneamento - ATS, para consulta ao banco de dados da
Agência Tocantinense de Saneamento referida companhia, notadamente às informações relativas aos usuários
- ATS.
do serviço (dados pessoais e endereço).

SGJUD

Convênio entre TRT 10ª Região e
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA.

2

3

Denominação

Descrição
Utilização do sistema Tesouro Gerencial para a localização de saldo
orçamentário executado a penhorar de empresas prestadores de serviços
no âmbito dos Órgãos Públicos da União.

Procedimentos para cadastramento/acesso ao Sistema Nacional de
Cadastro Rural - SNCR, gerenciado pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, para consulta ao banco de dados do referido
instituto.

Processo SEI

Data
criação

-----

26/09/2018

18.0.000008801-0

03/10/2018

18.0.000008770-6

03/10/2018

4

5

6

SGJUD

Convênio entre TRT 10ª Região e CEB
Distribuição

Procedimentos para cadastramento/acesso ao sistema da CEB Distribuição S.A., para consulta ao banco de dados da referida companhia,
notadamente às informações relativas aos usuários do serviço (dados
pessoas e endereço).

18.0.0000086718

03/10/2018

SGJUD

Procedimentos para cadastramento/acesso ao sistema da Companhia de
Convênio entre TRT 10ª Região e
Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB,
Companhia de Saneamento Ambiental para consulta ao banco de dados da referida companhia, notadamente às
do Distrito Federal - CAESB.
informações relativas aos usuários do serviço (dados pessoais e
endereço).

18.0.000008670-0

03/10/2018

SGJUD

Convênio entre TRT 10ª Região e o
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados - CAGED.

Procedimentos para possibilitar o acesso do TRT10 à base de dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED.

18.0.000004496-9

03/10/2018

Acesso à plataforma da Central Única
de Serviços Eletrônicos
Compartilhados

Providências para acesso ao portal da Central Única de Serviços
Eletrônicos compartilhados, visando ao intercâmbio de informações entre
o TRT da 10ª Região e os Serviços Notariais e Registrais do Estado do
Tocantins.

18.0.000000646-3

03/10/2018

7

SGJUD

8

SGJUD

Convênio entre TRT 10ª Região e a
Junta Comercial do Distrito Federal

Providências para formalização de acesso ao banco de dados de empresas
associadas à
Junta Comercial do Distrito Federal, por este Regional.

18.0.0000043245

03/10/2018

9

SGJUD

Convênio entre TRT 10ª Região e a
Junta Comercial do Tocantins.

Providências para formalização de acesso ao banco de dados de empresas
associadas à Junta Comercial do Tocantins, por este Regional.

18.0.0000044900

03/10/2018

10

SGJUD

Convênio entre TRT 10ª Região
e Energisa Tocantins.

18.0.0000088656

03/10/2018

11

SGJUD

Acesso ao Registro Aeronáutico
Brasileiro - RAB - SACI

Procedimentos para possibilitar o acesso do TRT10 à base de dados da
Energisa Tocantins.
Procedimentos para possibilitar o acesso do TRT10 ao Registro
Aeronáutico Brasileiro - RAB, via Sistema de Aviação Civil - SACI

18.0.0000086998

03/10/2018

12

FTBSB

Centralização das Execuções

Implementação da centralização das execuções em Varas do
Trabalho, sem prejuízo das execuções contra grandes devedores
reunidas na CDJUC.

-----

02/10/2018

13

FTBSB

Efetividade das
Expropriações

Aprimoramento do modelo de expropriações por meio de leiloeiros
públicos e incentivo às alienações por iniciativa particular.

-----

02/10/2018

14

CGR1G

Projeto CERTIDÃO DE
EXECUÇÃO FRUSTRADA

15

GG1G

Central de Remessa de Arquivos
Protesto Judicial

16

GG1G

PJE-SIF

17

GG1G

Robô BACENJUD

CDJUC

Execução 10

CDJUC

Concurso de Boas Práticas de
Execução

18
19

Evitar desperdício de esforços das unidades, a partir da ciência de que a
execução contra determinado devedor foi tida por frustrada em uma
Vara.
Transmissão de arquivos eletrônicos para remessa e acompanhamento
dos protestos judiciais.
Integração do PJE com instituições financeiras para geração de Guias de
depósito judicial, alvará eletrônico e FGTS.
Emissão automatizada de ordens de bloqueio junto ao Sistema Financeiro
por meio do BACENJUD
Estimular o comprometimento de todas as unidades do TRT10 para o
êxito do Regional na Semana Nacional de Execução de 2019.

-----

-

16.0.000006969-1

08/10/2018

17.0.000002918-1

08/10/2018

-----

08/10/2018
08/10/2018

-----

Estimular, reconhecer e premiar iniciativas no âmbito do TRT10 que
18.0.000007430promovam o aprimoramento da efetividade da prestação
2
jurisdicional na fase executória.

10/08/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Objetivo Estratégico 3: Equalizar a distribuição da força de trabalho entre primeiro e segundo graus, proporcionalmente à demanda
de processos
Descrição: Levantar informações, efetuar estudos, desenvolver análises e promover discussões participativas com a finalidade de
implementar parâmetros e ações concretas e graduais para a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de
confiança na 10ª Região, buscando a equalização entre os órgãos de primeiro e segundo graus.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Objetivo Estratégico 4: Consolidar a Responsabilidade Socioambiental na 10ª Região .
Descrição: Levantar informações, efetuar estudos, desenvolver análises e promover discussões participativas com a finalidade de
implementar parâmetros e ações concretas e graduais para a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de
confiança na 10ª Região, buscando a equalização entre os órgãos de primeiro e segundo graus.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Nº

1

2

3

Área
Respon.

Denominação

NUARQ

Eliminação de autos findos
(Reciclagem)

Os Processos findos em condições de eliminação (cerca de 13 toneladas)
foram triturados e doados a uma cooperativa de catadores de papel
16.0.000007835-6 11/09/2018
conveniada com o TRT.

SERSA

Instalação de software para
acompanhamento das impressões,
e utilização, preferencialmente, da
EcoFont nas impressões

Instalação de software nos equipamentos de
informática e da EcoFont, de forma a gerenciar, individualmente, o
quantitativo de impressões do Tribunal.

Realização de campanhas visando
a redução do
consumo e do gasto com água,
energia, papel,
materiais de expediente e de
informática

Ação conjunta com o NUCOM, a ser realizada
simultaneamente no DF e TO, para divulgação de
informações e dados sobre o consumo e o gasto.

SERSA

Descrição

Processo SEI

Data
criação

18.0.000002004-0
19/09/2018
18.0.000001864-0

PERMANENTE

19/09/2018

4

5

SERSA

SERSA

Retomada do grupo de
multiplicadores, designados
“Agentes da Gente

Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos do DF

Indicação de servidores para servirem de elo entre as diversas
Unidades do Tribunal e a Área de Responsabilidade Socioambiental, com
18.0.000008588-6 19/09/2018
o objetivo de
disseminarem boas práticas e ideias sustentáveis.
Ferramenta que permite avaliar e monitorar os diversos resíduos
gerados pela Instituição, orientando
desde a real necessidade de aquisição até a sua disposição final
adequada.

17.0.000009530-3 19/09/2018

Aprovado pela Portaria da Presidência nº 63/2018
6

SERSA

Destinação apropriada da borra de
café.

Encaminhar a borra de café gerada nas dependências do Tribunal para
compostagem, por meio de parceria com o TST.

17.0.000008625-8 19/09/2018
18.0.000008120-1 19/09/2018

18.0.000004435-7 21/05/2018

7

SERSA

Campanha Descarte Consciente

Aperfeiçoar a coleta seletiva solidária, por meio de campanhas de
orientação, informativos, visitas às áreas e realização de atividades
lúdicas, como por exemplo: distribuição de mudas de plantas.

8

SERSA

distribuição de canecas para água e
café.

Distribuição de canecas para água e café para servidores e Magistrados
do TRT10

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Objetivo Estratégico 5: Melhorar a Comunicação Institucional
Descrição: Criar, estreitar e manter canais permanentes e efetivos de comunicação com o público interno e com a sociedade, a fim de
favorecer os processos de trabalho, de fortalecer a imagem institucional, de fomentar a divulgação e o acesso às informações relevantes
e de ampliar a participação nas ações institucionais.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Nº

Área
Respon.

Denominação

Descrição

Processo SEI

Data
criação

1

OUVJU

Utilização do Aplicativo
WhatsApp na Ouvidoria

Recebimento de Manifestações internas e externas via aplicativo

-----

11/09/2018

2

NUCOM

WhatsApp Notícias

Remodelagem do veículo WhatsApp Notícias que divulga ações
institucionais ao público interno

-----

11/09/2018

SEDOC

Proposta de questionário
sobre o
SEI

Aplicação de questionário voltado para todo o público interno do TRT10
para avaliar o uso do sistema

-----

12/09/2018

4

CDPES

Digitalização e divulgação na
intranet dos boletins internos
editados a partir de 1996

Digitalizar os boletins internos do Tribunal editados a partir de 1996, data
em que passaram a ser confeccionados nesta Coordenadoria de Pessoal e
de Informações Funcionais, e divulgá-los na
intranet/Informações/Boletins Internos.

-----

26/09/2018

5

CDSUP

Projeto modernização das centrais
telefônicas PABX do TRT10

Atualizar e modernizar a Central Telefônica PABX do Edifício Sede, de
forma a dotar os usuários de telefonia fixa de meios de comunicação
necessários às atividades institucionais.

3

18.0.000002103-9 14/09/2018

6

CDSUP

Instalação e configuração de
Unidade de Resposta Audível - URA
para a Central de Serviços de
Tecnologia da Informação e
Comunicações - TIC

7

CDSUP

Software Tarifador
para PABX

8

SGJUD

9 CDEST

Atualizar e modernizar as Centrais Call Center para prestar um serviço
mais eficiente e com melhor qualidade, além de mensurar chamadas
telefônicas abandonadas e atendidas, bem como o tempo médio de
espera de chamadas atendidas.

Atualizar e modernizar o Sistema de Tarifação para as Centrais
Telefônicas MX-One TSW.
Realização de acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região em ordem a possibilitar a utilização
Instalação da funcionalidade SEI
da ferramenta SEI-Julgar por este Tribunal - para viabilização de
-Julgar no TRT 10ª Região.
julgamento de processos administrativos pelo Tribunal Pleno de forma
adequada ao regramento pertinente.
Carta de Serviços ao Cidadão no site Elaborar, divulgar e atualizar "Carta de Serviços ao Cidadão" no site do
do TRT 10
TRT10.

17.0.000004610-8 14/09/2018

17.0.000002015-0 14/09/2018

18.0.000001929-8 03/10/2018

18.0.000005765-3 28/06/2018

PROJETOS ESTRATÉGICOS
Nº
1

Área
Respon.
SETIN

Denominação
Novo Portal do TRT

Descrição
Reformulação do Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região

Processo SEI

Data
criação

18.0.000004225-7 11/05/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Objetivo Estratégico 6: Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações

Descrição: Assegurar ao público interno e externo instalações modernas e funcionais, adequadas aos serviços, e planejar e executar
ações a fim de elevar os patamares de segurança dos prédios, redondezas e das pessoas, considerando as funções desempenhadas.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Área
Respon.

Denominação

NUPRO

Aquisição do novo Foro Trabalhista
de Taguatinga

2

3

Nº
1

Processo SEI

Data
criação

17.0.0000074136

17/09/2018

NUPRO

Construção de cobertura metálica
com telhas termo acústicas para o
Substituição completa da
Bloco A2 do Prédio de Apoio do TRT cobertura do prédio onde se situa a Escola Judicial
DA 10ª REGIÃO

17.0.0000017400

17/09/2018

CDEST

Pesquisa Permanente de Satisfação Aferir o grau de satisfação do Usuário Externo em relação aos serviços
do Usuário Externo no portal do TRT prestados pelo TRT, e quanto às instalações físicas e à segurança, de
10
forma específica.

18.0.0000069198

27/07/2018

Processo SEI

Data
criação

18.0.0000074655

13/08/2018

Descrição
Aquisição de edificação que abrigará o Foro Trabalhista de Taguatinga

PROJETOS ESTRATÉGICOS
Nº
1

Área
Respon.
SCSEG

Denominação
Segurança 10

Descrição
Implantação de CEJUSCs nos Foros da 10ª Região

2

DIGER

INSTALAÇÕES 10

Realização de obras no edifício sede e construção
das Varas do Trabalho de Araguaína-TO e Dianópolis-TO

15.0.0000033410

11/05/2015

3

DIGER

Nova Sede do TRT10

Aquisição de imóvel próprio para abrigar a nova Sede do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região

18.0.0000008644

23/07/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Objetivo Estratégico 7: Fortalecer os Processos de Governança
Descrição: Formular, implantar e monitorar estratégias flexíveis e aderentes às especificidades do TRT 10, produzidas de forma colaborativa
pelo Tribunal e pela sociedade. Buscar a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e
financeira do Órgão, assim como a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de
processos de trabalho e de projetos.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Nº

1

Área
Respon.

SEEJUD

Denominação

Mapeamento dos Processos
de Trabalho

Descrição

Realizar e aperfeiçoar os processos críticos de trabalho a partir da
definição da cadeia de valor do TRT da 10.ª Região.

Processo SEI
Processos que poderão
dar suporte às futuras
ações: Processo
17.0.000005400-3
Documento 0786485 proposta de Cadeia de
Valor do TRT10

Data
criação

-

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Objetivo Estratégico 8: Melhorar a qualidade do gasto público.
Descrição: Identificar e utilizar mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de custeio, de investimentos e de pessoal ao
aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Desenvolver uma cultura
de otimização de recursos públicos e de redução do desperdício.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Nº

1

Área
Respon.

SCTRA

Denominação

Adequação da frota de
veículos oficiais

Descrição

Processo SEI

Data
criação

Apresentar com objetividade soluções mais vantajosas para a
Administração que não comprometam a prestação dos serviços e reduza
os gastos inerentes a atividade de transporte, como UBER, TÁXIGOV,
TERCEIRIZAÇÃO COMPLETA DA FROTA dentre outras opções.

-----

19/09/2018

2

NULOG

Migração do Sistema de Material
e Patrimônio da 24ª Região

O referido sistema trará,indubitavelmente, significativa melhoria na
produção de informações gerenciais, seja no controle de bens de
consumo (Almoxarifado), seja no de bens permanentes (Cadastro de
Bens), e no trato com os usuários dos sistema (depositários, dentre as
quais podemos destacar os principais resultados almejados:
* Software integrando os sistemas atuais num único produto;
*Documentação completa do projeto;
* Experiência de utilização mais intuitiva;
16.0.000002131-1 11/09/2018
* Maior consistência das informações;
*Baixo acoplamento; e
* Menor custo de implantação/instalação.
Importante registrar que esse sistema já foi implantado em 22 (vinte e
dois) Regionais com baixo custo, já em produção em 17 Estados.
Nesse sentido, cabe consignar que as tratativas de cooperação técnica já
fora tratada nos autos de processo SEI nº 14.0.000008053-6, carecendo,
nesta fase, apenas a migração a ser conduzida pela área técnica de TI.

3

NULOG

Otimização na logística de material
de consumo destinadas às
unidades sediadas no Tocantins.

Propor que as unidades sediadas no TO tenham, em suas edificações,
local apropriado para a armazenagem dos materiais de consumo, por um
período mínimo de 12 meses, com intuito de evitar inúmeros
deslocamentos para fins de abastecimento periódico (atualmente
realizados trimestralmente).
O controle desses materiais deverá ficar a cargo dos gestores
administrativos dos respectivos Foros (Araguaína e Palmas) e dos
Secretários de Varas (Gurupi, Guaraí e Dianópolis), ou por quem eles
indicarem.
O deslocamento do caminhão deverá ocorrer no mínimo uma vez por
ano ou semestralmente, com intuito de atender outras demandas
(manutenção predial, material permanente, etc).Tal iniciativa dará maior
eficiência à logística e mobilização de material de consumo, viabilizando:
1) Redução de estoque no depósito principal;
2) Diminuição com despesas de combustível, manutenção de veículos e
diárias com motoristas, propiciando melhoria do gasto de recursos
públicos; e
3) Descentralização de planejamento e administração de material pelas
unidades envolvidas.

A ser atualizado

11/09/2018

NULOG

Desfazimento de bens inservíveis
no âmbito da unidades sediadas
no Tocantins

Criar mecanismos que possibilitem o desfazimento de bens inservíveis no
âmbito
das unidades sediadas no Estado de Tocantins, evitando o deslocamento
desses bens para Brasília.
Para tanto, será necessário que essas Unidades formalizem o processo
de desfazimento, com auxílio do Núcleo de Material e Patrimônio/Seção
de Cadastro de Bens, sem prejuízo da observância dos critérios definidos
em normativo interno - Portaria PRE-DIGER nº 017/2016 - contidos, em
especial, nos artigos 61, 62 e 64, bem como do Decreto nº 9.373/2018.
Esta ação promoverá:
1) Diminuição com despesas de combustível, manutenção de veículos e
diárias com motoristas, propiciando melhoria do gasto de recursos
públicos;
2) Redução de estoque no depósito principal;
3) Alcance da satisfação do interesse público ao contemplar outros órgão
da administração pública (Federal, Estadual e Municipal) com recursos
orçamentários limitados, às vezes, insuficientes ou inexistentes; e
4) Descentralização de planejamento e administração de material pelas
unidades envolvidas.

5

NUCON

Elaboração do Manual de Rotinas e
Boas Práticas do Núcleo de
Contratos
(1002310)

Com o objetivo de minimizar os potenciais riscos identificados no Núcleo
de Contratos, foram elaborados e executados planos de ação,
materializados pela disponibilização, por escrito, aos servidores da
Unidade, de um Manual constando as atividades, quando e como fazer,
por meio escrito e com figuras ilustrativas.

6

SEGEP

Desenvolvimento e aprimoramento Sistema informatizado que auxiliará na gestão mais eficiente e ágil do
do Sistema de faturamento
TRT Saúde 10, garantindo a manutenção da execução financeira
eletrônico e autorizador digital.
adequada.

4

A ser atualizado

11/09/2018

-----

11/09/2018

-----

02/10/2018

7

FTBSB

Geração de energia fotovoltaica
para
o Foro Trabalhista de Brasília

Estudo de viabilidade para implantação de sistema fotovoltaico como
proposta de solução energética para o Foro Trabalhista de Brasília

8

SEORF

Encontro dos Comitês
Orçamentários

Realização de, no mínimo, 4 encontros do comitês orçamentários de 1º e
18.0.000004463-2 03/10/2018
2º graus

18.0.00000422302/10/2018
0

PROJETOS ESTRATÉGICOS
Nº
1

Área
Respon.
SEORF

Denominação
Sistema Nacional de Custos
da Justiça do Trabalho

Descrição
Implementação do Sistema Nacional de Custos no âmbito do TRT 10ª
Região

Processo SEI

Data
criação

18.0.000010641-7 14/11/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Objetivo Estratégico 9: Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida.
Descrição: Identificar necessidades e efetuar diagnósticos, desenvolver de forma compartilhada e participativa e adotar políticas,
métodos e práticas na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano no TRT 10. Promover
programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e
magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de
recompensas; à qualidade de vida e à saúde das pessoas, à modernização das carreiras e à adequada distribuição da força de
trabalho.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Nº

1

2

Área
Respon.

CRSIGEP

CRSIGEP

Denominação
Implantação do sistema
SIGEP - JT

Preparação para envio
de dados ao eSocial

Descrição

Processo SEI

Data
criação

Implantar o sistema SIGEP-JT (e seus satélites) em substituição aos
sistemas relativos à Gestão de Pessoas hoje em uso neste Regional,
em atendimento à Resolução CSJT n.º 217/2018.

17.0.000005311-2
(Folha Web)
17.0.000006582-0
(migração dados p/ SIGEP)

12/09/2018

17.0.000008308-9

13/09/2018

Adequar os bancos de dados e processos de trabalho das unidades
envolvidas para fazer cumprir obrigação fiscal acessória do Sistema
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas – eSocial,de aplicação obrigatória aos órgãos públicos,
conforme o Decreto n.º 8.373/2014.
Implantar a ferramenta para extração e transmissão de dados ao
eSocial.

3

4

5

SEQVT

SEQVT

SEQVT

Vistorias do PPRA

Momento no qual a empresa contratada deverá realizar vistorias
técnicas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da
ocorrência de riscos ambientais e de acidentes existentes, ou que
venham a existir no ambiente de trabalho, que, em função de sua
natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são
capazes de causar danos à saúde dos magistrados e servidores do
TRT10ª Região.
As inspeções e medições levam em conta os agentes físicos,
químicos,biológicos e os riscos de acidentes característicos de cada
unidade vistoriada, considerando seus ambientes e a natureza de
suas atividades, função e processos de trabalho desenvolvidos, com
o propósito de garantir a saúde e segurança dos trabalhadores, por
meio da adoção de medidas de controle suficientes para a
eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais
existentes ou em potencial.

17.0.000004968-9

01/10/2018

Implementação das
medidas de controle

Momento no qual as unidades responsáveis pela implementação
das sugestões de melhorias identificadas na etapa de vistoria se
manifestam e analisam as prioridades com fim de eliminar a
existência dos riscos químicos, físicos e biológicos do Tribunal.

17.0.000004968-9

01/10/2018

Oficinas breves

Intervenção constituída de encontro único, informativo e vivencial,
com duração de 3 a 4 horas, destinado à sensibilização do público
alvo acerca do tema preparação para a aposentadoria:
Protocolo do Programa
As oficinas breves são oferecidas a grupos de no mínimo 05 e no
Saber Viver de Preparação
máximo 10 participantes, em todas as edificações do TRT.
para a
Em 2018, foram realizadas oficinas no Edifício Sede, no Prédio de
Pré e Pós-Aposentadoria
Apoio e em Taguatinga. Está prevista a realização de oficinas no
(doc. 0999265).
Gama e no Foro de Brasília e nas unidades localizadas no Tocantins.
Em 27 de setembro de 2018, no Edifício Sede, será realizada a 1ª
Oficina para servidores já aposentados.

01/10/2018

6

SEQVT

Programa Continuado

Trata-se de Programa de educação para aposentadoria com sessões
distribuídas ao longo de um período maior de tempo. É uma
intervenção continuada, com periodicidade semanal. Nesse modelo
de ação, os facilitadores atuam com um mesmo grupo de
servidores por vários encontros. As experiências existentes indicam
ser este um formato que possibilita benefícios consideráveis para
os participantes no que diz respeito à construção de seus projetos
de vida no contexto da aposentadoria.
O programa continuado é executado pelos facilitadores do
Programa Saber Viver, servidores do TRT10, conforme proposta
abaixo:
1.º Encontro: Apresentação – Fatores determinantes de uma
aposentadoria e envelhecimento bem-sucedido.
2.º Encontro: Regras de Aposentadoria – Legislação Previdenciária.
3.º Encontro: Autonomia e Finanças.
4.º Encontro: Projeto de Vida Pós-Carreira.
5.º Encontro: Alimentação Saudável.
6.º Encontro: Autonomia e Atividade Física.
7.º Encontro: Família, relações sociais, vínculos, habilidades sociais,
gestão emocional, rede de apoio.
8.º Encontro: Fechamento.
A 1º versão do Programa foi realizada no período de 26\04 e 28 de
junho de 2018 e contou com a participação de 11 servidores do TRT
que já adquiriram as condições para aposentar ou estão próximos a
adquirir

18.0.000001762-7

01/10/2018

7

8

SEQVT

Palestras

PROAF

Programa de
Acompanhamento
Funcional - PROAF

9 PROAF

10 SEGEP

Programa de
Acompanhamento
Funcional - PROAF
Programa de Exames
Periódicos extensivo a
magistrados e servidores
ativos.

Palestra: Longevidade e
Planejamento da
Encontro único, de 1h a 2h de duração.
Aposentadoria
Tem o objetivo de propor reflexão sobre os preditores de uma
(18.0.000001475-0)
aposentadoria bem sucedida e um envelhecimento saudável.
Palestra: Ocupação,
Temas: saúde física e emocional, finanças, regras de aposentadoria, Vínculos Afetivos e Sociais
ocupação, pós-carreira, apoio familiar e social.
e Autonomia Física,
Financeira e Emocional:
(15.0.000005852-9)
Elaborar perfil profissiográfico do servidor a fim de compatibilizar,
sempre que possível, as competências e interesses pessoais às
demandas da organização.
Atuar nas situações que requeiram atendimento e
acompanhamento pessoal e profissional, solução de situações de
adaptação funcional e conflitos identificados nos ambientes de
trabalho e solução de situações que envolvam problemas de saúde
de servidores.
O Programa de Exames Periódicos atua na prevenção e no
acompanhamento da saúde física e mental dos servidores.

01/10/2018

Inexistente

24/09/2018

Inexistente

24/09/2018

-----

02/10/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Objetivo Estratégico 10: Estimular a integração e visão sistêmica
Descrição: Implementar ações voltadas à conscientização acerca da importância do entendimento e da observação das interligações
entre as atividades das unidades do Tribunal, das conexões intrínsecas e dos impactos decorrentes de práticas e procedimentos
adotados. Implementar ações direcionadas ao desenvolvimento da cultura de visão sistêmica e compartilhada, promovendo a integração
entre componentes das diversas unidades da instituição, a fim de favorecer a motivação e o comprometimento das pessoas com os
objetivos do Tribunal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
Objetivo Estratégico 11: Aprimorar a infraestrutura e governança de TI.

Descrição: Promover o desenvolvimento interno da tecnologia de informação e comunicação para impulsionar melhorias nos processos de
trabalho e oportunizar o uso racional de instrumentos, sistemas e meios disponíveis, em alinhamento com as estratégias nacionais de TIC.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Nº

Área
Respon.

Denominação
Projeto aquisição de solução de
sinalização digital (Digital Signage)
para o Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região
Projeto aquisição de equipamentos
de digitalização de documentos
(scanners)

Processo SEI

Data
criação

Proporcionar o fortalecimento da comunicação interna do TRT10,
garantindo uma comunicação rápida, impactante e de larga escala.

18.0.000005062-4

14/09/2018

Aprimorar o parque tecnológico do TRT da 10ª Região, garantindo que os
respectivos bens sejam utilizados para atender o exercício direto das
atividades jurisdicionais deste Tribunal.

18.0.000003714-8

14/09/2018

Descrição

1

CDSUP

2

CDSUP

3

CDSUP

Projeto aquisição de
microcomputadores portáteis notebooks de uso corporativo

Adquirir, instalar e distribuir notebooks para o Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região para compor o parque com equipamentos
cobertos por período de garantia técnica.

18.0.000000155-0

14/09/2018

4

CDSUP

Projeto aquisição de impressora
laser colorida (porte maior)

Adquirir, instalar e distribuir impressoras para compor as unidades
demandantes do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região com
equipamentos cobertos por período de garantia técnica.

18.0.000008058-2

14/09/2018

5

CDSUP

Distribuição do microcomputador
positivo c820 mini - tipo 1

Substituir parte do parque computacional.

18.0.000005130-2

14/09/2018

CDSUP

Distribuição do microcomputador
daten dc2b-u - tipo 2

7

CDSUP

Projeto implantação de Portaria que
institui os processos de
Publicar para instituir os processos de gerenciamento de serviços de TIC
gerenciamento de serviços de TIC
no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região.
no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da Décima Região

8

CDTEC

Atualização de Rede JT

6

18.0.000006089-1

14/09/2018

15.0.000009994-2

14/09/2018

Atualizar a rede de comunicação entre as localidades do Tribunal de
modo a garantir uma velocidade mínima de comunicação de 8Mbps.

17.0.000003830-0

03/10/2018

Atualização da Solução de
Gabinete Virtual

Atualizar a solução de gabinete virtual visando o aumento da demanda
em função da regulamentação do teletrabalho e da absorção de novas
tecnologias, em especial, o uso de dispositivos móveis.

17.0.000008038-1

03/10/2018

10 CDTEC

Atualização da solução
de rede sem fio

Atualizar a solução de rede sem fio de
todas as localidades do Tribunal

17.0.000007777-1

03/10/2018

11 CDTEC

Projeto de implantação do Plano
de Continuidade Operacional

Implantar o Plano de Continuidade Operacional para garantir a
disponibilidade dos sistemas e serviços do Tribunal em caso de falhas
graves no ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicações do
Tribunal.

17.0.000007997-9

03/10/2018

12 CDTEC

Atualização do Controlador
de Domínio

Modernizar o sistema controlador de domínio do Tribunal para absorção
de novas tecnologias e melhoria dos serviços de autenticação.

17.0.000003088-0

03/10/2018

9 CDTEC

Substituir parte do parque computacional.

PROJETOS ESTRATÉGICOS
Área
Respon.
1
CDJUC

Nº

Denominação
CEJUSCs nos Foros

Descrição
Implantação de CEJUSCs nos Foros da 10ª Região

Processo SEI
18.0.000007465-5

Data
criação
13/08/2018

2

CDEST

Consultoria Estratégica

Implementar e auxiliar a introdução e/ou a gestão de processos de
trabalho e de gestão de pessoas nas unidades judiciárias do Tribunal
Regional da 10ª Região, com o intuito de tornar a prestação
jurisdicional célere e de qualidade, além de uma maior efetividade da
execução.

18.0.000007469-8

13/08/2018

