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Plano do Projeto

1. Tema estratégico

Atuação Institucional 

2. Origem 

Tribunal Regional do Trabalho – 13ª Região

3. Nome do projeto

Portal da Gestão Estratégica do TRT 13ª Região

4. Finalidade do projeto

Criar e disponibilizar um portal na página eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região,
a fim de disseminar as informações acerca do planejamento estratégico institucional, plano de gestão
do TRT 13, metas de nivelamento e prioritárias definidas para o judiciário nacional,  boas práticas
administrativas e judiciárias, além de outras ações e iniciativas relacionadas a gestão estratégica do
Regional.  

5. Clientes do projeto

São clientes do projeto os magistrados, servidores, jurisdicionados do TRT 13, sociedade em geral e
demais órgãos do judiciário nacional.

6. Justificativa

As justificativas para a implantação do Portal da Gestão Estratégica são:

1. Disseminar a missão, visão e valores institucionais;
2. Divulgar o planejamento estratégico institucional para o quinquênio 2010-2014;
3. Melhorar a comunicação interna e externa do TRT 13;
4. Trocar experiências e disponibilizar dados e informações relevantes para o desenvolvimento

e melhoria da prestação dos serviços do TRT 13 e dos demais órgãos do judiciário nacional;
5. Prestar contas das ações e iniciativas estratégicas implementadas no âmbito da 13ª Região à

sociedade em geral e aos Conselhos Superior da Justiça do Trabalho e Nacional de Justiça; 
6. Estreitar o relacionamento institucional com os demais órgãos do judiciário nacional.

7. Indicadores e metas do Projeto

INDICADOR: Número de acessos ao portal

LINHA DE BASE: Sem linha de base

META 800 (oitocentos) acessos  no exercício 2010.  

8. Marcos e entregas do projeto

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)
Cronograma

Início Término
Área

Interveniente

Diagnóstico  sobre  a  necessidade  de  utilização  de 08/02/2010 12/02/2010 Judiciário

www.trt13.jus.br
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ferramenta que possibilitasse uma melhor disseminação e
divulgação institucional das estratégias do TRT 13. 
Identificação  da  ferramenta  a  ser  utilizada  –  portal  de
informações na página eletrônica do TRT 13.

18/02/2010 19/02/2010 Judiciário

Definição das informações, dados e critérios de divulgação 22/02/2010 26/02/2010 Judiciário
Definição  da  estrutura  da  página  eletrônica  (visual,  cor,
formato, estrutura, etc).

01/03/2010 19/03/2010 Judiciário

Implantação e disponibilização no sítio eletrônico do TRT 13
do Portal da Gestão Estratégica

30/03/2010 30/03/2010 Judiciário

Divulgação junto ao CNJ e demais Órgãos do Judiciário da
a implantação e disponibilização para consulta do Portal da
Gestão Estratégica

05/04/2009 09/04/2010 Judiciário

9. Custos do projeto

Não há custos para o projeto.

10. Riscos

Não há riscos para o projeto.

11. Gestor do Projeto

Nome Cargo

Samuel von Laer Norat Assessor de Gestão Estratégica
Telefone Endereço Eletrônico Lotação
(83) 3533-6033 svnorat@trt13.jus.br AGE

12. Aprovação do Projeto

Aprovação Data
Presidência do TRT 13ª Região março/2010

www.trt13.jus.br


