Projeto

Título

Objetivos

006/2018

Pacto Global no TRT-PR

Implementar, mapear os procedimentos e gerir o Pacto Global, que consiste numa
iniciativa da Nações Unidas para "mobilizar a comunidade empresarial internacional para a
adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente
aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção refletidos em 10 princípios." (Promover ações que apoiam e respeitam os
direitos humanos e liberdade coletiva reconhecidos internacionalmente).

010/2018

Audiências por videoconferência (oitiva de
testemunhas)

Desenvolver solução que permita a realização de audiências, por videoconferência, para
oitiva de testemunhas, reduzindo o tempo para audiências por carta precatória.

013/2018

Implantação do SIGEP-JT no TRT-PR

Promover melhorias na gestão de dados das pessoas e possibilitando integração nacional.

009/2018

Estudos e medidas para a redução da taxa de
congestionamento

Desenvolvimento de planos a ação em algumas unidades, visando a redução da taxa de
congestionamento.

014/2018

Promoção da gestão participativa na elaboração das
metas nacionais 2019

Contribui com a elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário.

025/2018

Composição do Comitê de Atenção Prioritária ao 1º
Grau de Jurisdição do TRT9, biênio 2019-2021

Promoveu a eleição, bem como normatizou o processo para os próximos biênios. O comitê
tem papel crucial no objetivo estratégico “assegurar a celeridade e a produtividade na
prestação jurisdicional”.

001/2019

Relatório Integrado de Gestão

Implanta o modelo determinado pelo TCU, no formato de Relato Integrado, o qual permite
melhor gestão e execução para a prestação anual de informações ao Tribunal de Contas
da União.

003/2019

Projeto de Gestão de riscos Corporativos na DG

A gestão de riscos fortalece a governança e pode proativamente ou reativamente combater
a corrupção.

009/2019

Saldo em contas judiciais de processos arquivados
definitivamente

Resgatar valores vinculados a processos arquivados definitivamente, dando-lhes
adequada destinação.

010/2019

Atualização da Carta de Serviços do TRT-PR

Reorganizar o modelo atual adotado na Carta de Serviços do Regional, para adaptá-lo às
novas exigências legais e a reestruturação ocorrida neste Tribunal em 2018.

015/2019

Programa de Aperfeiçoamento da Gestão

Consolidar diversas ações voltadas à capacitação de gestores e servidores, aplicação de
metodologias de processo, projetos, riscos, tomada de decisão e comunicação.
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