
PORTFÓLIO DE PROJETOS DO TRT11
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015 

PROJETOS RELACIONADOS AO OBJETIVO 
ASSEGURAR A CIDADANIA, A EFETIVIDADE E A CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Ícone Nome do Projeto 

 
Justiça Itinerante 

Viabilizar o acesso à justiça a todas as comunidades do 
Amazonas e Roraima

 

Programa de 
Conciliação e 

Execução 

Tornar efetiva e célere a 
conhecimento e execução, estimulando o uso de técnicas 
alternativas de solução de conflitos e de conciliação

 

Judiciária sem 
Fronteiras 

Melhorar a efetividade da prestação jurisdicional por 
de parcerias com as demais unidades do TRT11, 
proporcionando inovação nas atuais práticas em relação a 
outros Tribunais.

 

Corregedoria 
Humanizada 

Selo 11: Estimular, motivar magistrados e servidores das 
Unidades do 1º 
regularmente o desempenho estatístico das respectivas 
unidades, reconhecendo o trabalho desenvolvido e 
realizado.
Prêmio Boas Práticas: Estimular, motivar magistrados e 
servidores das Unidades judiciais e administra
regional a criar/viabilizar ambiente onde se promova 
constantes trocas de experiências para o aprimoramento da 
prestação dos serviços jurisdicionais com adoção de 
procedimentos que contribuam para a garantia de que todas 
as atividades judiciais e 
dentro do prazo e com custos adequados à realidade. 

 
 

Programa de 
Acessibilidade & 
Sustentabilidade 

(PAS) 

Implantar práticas de acessibilidade, sustentabilidade e 
racionalização de gastos e 
Pública.

PROJETOS RELACIONADOS AO
FORTALECER OS PROCESSOS DE GOVERNANÇA

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Ícone Nome do Projeto 

 

Programa de 
Readministração 

Utilizar as modernas práticas de governança para realizar 
ações que tornam a organização mais efetiva, tais como 
revisão do Regulamento Geral, Regimento Interno, 
Provimentos, reestruturação administrativa e 
anteprojetos de lei.

 

TRT11Legisla - 
Revisão Normativa 

Proceder a revisão e atualização legislativa do Regional, 
focando unificação das portarias, dos atos e das resoluções 
administrativas em um único documento.

 
100% Digital 

Proceder a transformação de 100% dos processos físicos em 
processos eletrônicos.

PROJETOS RELACIONADOS 
PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS E DA QUALIDADE DE VIDA

Ícone Nome do Projeto 

ORTFÓLIO DE PROJETOS DO TRT11 
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PROJETOS RELACIONADOS AO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
ASSEGURAR A CIDADANIA, A EFETIVIDADE E A CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

PERSPECTIVA SOCIEDADE 

 

Finalidade 

Viabilizar o acesso à justiça a todas as comunidades do 
Amazonas e Roraima 

Tornar efetiva e célere a prestação jurisdicional na fase de 
conhecimento e execução, estimulando o uso de técnicas 
alternativas de solução de conflitos e de conciliação 

Melhorar a efetividade da prestação jurisdicional por meio 
de parcerias com as demais unidades do TRT11, 
proporcionando inovação nas atuais práticas em relação a 
outros Tribunais. 

Selo 11: Estimular, motivar magistrados e servidores das 
Unidades do 1º Grau a melhorar, aperfeiçoar constante e 
regularmente o desempenho estatístico das respectivas 
unidades, reconhecendo o trabalho desenvolvido e 
realizado. 
Prêmio Boas Práticas: Estimular, motivar magistrados e 
servidores das Unidades judiciais e administrativas do 
regional a criar/viabilizar ambiente onde se promova 
constantes trocas de experiências para o aprimoramento da 
prestação dos serviços jurisdicionais com adoção de 
procedimentos que contribuam para a garantia de que todas 
as atividades judiciais e administrativas sejam executadas 
dentro do prazo e com custos adequados à realidade.  

Implantar práticas de acessibilidade, sustentabilidade e 
racionalização de gastos e processos na Administração 
Pública. 

PROJETOS RELACIONADOS AO OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
FORTALECER OS PROCESSOS DE GOVERNANÇA 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS  
 

Finalidade 

Utilizar as modernas práticas de governança para realizar 
ações que tornam a organização mais efetiva, tais como 
revisão do Regulamento Geral, Regimento Interno, 
Provimentos, reestruturação administrativa e elaboração de 
anteprojetos de lei. 

Proceder a revisão e atualização legislativa do Regional, 
focando unificação das portarias, dos atos e das resoluções 
administrativas em um único documento. 

Proceder a transformação de 100% dos processos físicos em 
processos eletrônicos. 

PROJETOS RELACIONADOS AO OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS E DA QUALIDADE DE VIDA

PERSPECTIVA RECURSOS 
 

Finalidade 

ASSEGURAR A CIDADANIA, A EFETIVIDADE E A CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Unidade 
Responsável 

Corregedoria 

Núcleo de Apoio à 
Execução 

Secretaria Geral 
Judiciária 

Corregedoria 
Regional 

DG, SAD, DLC, 
CM e Logística, 
DMP e Seção 

Socioambiental. 

Unidade 
Responsável 

Diretoria Geral 

Secretaria Geral da 
Presidência 

Varas e Gabinetes 

PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS E DA QUALIDADE DE VIDA 

Unidade 
Responsável 



 

 

 

 

 

Gestão de Pessoas 
por Competência 

Realizar o mapeamento das competências, identificando-as 
e propondo a trilha de aprendizagem, visando implementar 
a meritocracia nos processos de seleções internas. 

Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

 

Programa de 
Qualidade de Vida 

Proporcionar ferramentas/instrumentos a fim de melhorar a 
qualidade de vida de magistrados e servidores, por meio da 
institucionalização de programas de qualidade de vida, 
ergonomia, PCSMO e PPRA e preparação para a 
aposentaria. 

Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

 

Concursos 
periódicos 

Institucionalizar a realização de concursos periódicos para 
magistrados e servidores, aperfeiçoando os métodos de 
seleção e triagem. 

Escola Judicial 

 

Programa Educação 
Corporativa 

Fortalecer continuamente as ações de capacitação, 
treinamento e aperfeiçoamento de magistrados e servidores. 

Escola Judicial 

PROJETOS RELACIONADOS AO OBJETIVO ESTRATÉGICO  4 
APERFEIÇOAR A GESTÃO DE CUSTOS E CONTRATOS 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 
 

Ícone Nome do Projeto Finalidade Unidade Responsável 

 

Orçamento 
descomplicado 

Implantar um instrumento procedimental a fim de 
acompanhar periodicamente o orçamento anual, 
incluindo as ações de planejamento referentes aos Planos 
Plurianuais e as propostas prévias de execução 
orçamentária. 

Secretaria de 
Orçamento e Finanças 

 

Plano de Logística 
Sustentável 

Instituir e implantar um Plano de Logística Sustentável 
que estabeleça as práticas de sustentabilidade e 
racionalização de gastos e processos na Administração 
Pública. 

Secretaria de 
Administração, 

apoiado por Licitação, 
Coordenadoria de 

Material  e Logística e 
Seção Socioambiental 

PROJETOS RELACIONADOS AO OBJETIVO ESTRATÉGICO  5 
APRIMORAR A INFRAESTRUTURA PREDIAL E TECNOLÓGICA  

PERSPECTIVA RECURSOS 
 

Ícone Nome do Projeto Finalidade Unidade Responsável 

 

Modernização da 
Infraestrutura 

Predial 

Proceder a permanente modernização e manutenção da 
infraesttrutura predial, incluindo a elaboração de termos 
de referência e o acompanhamento das conclusões das 
obras em Manaus, Boa Vista e interior. 

Divisão de 
Manutenção e Projetos 

 

Modernização do 
Parque Tecnológico 

Modernizar periodicamente o parque tecnológico, 
permitindo a evolução constante dos sistemas  
informáticos. 

Coordenadoria de 
Operação e Suporte, 
vinculado a SETIC 

 

Padronização dos 
Sistemas Nacionais 

Ser referência nacional na Padronização dos Sistemas 
Nacionais, tais como Pje, E-gestão, SIGA, SGRH. 

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações 
(SETIC) 


