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Informações Importantes

Responda os quantitativos correspondentes às perguntas abaixo:

P1.1 -  O tribunal possui unidade que gerencia o seu portfólio de projetos estratégicos?
 
P1.2 -  A unidade é responsável pelo alinhamento do portfólio de projetos estratégicos aos objetivos estratégicos do tribunal?
 
P1.3 -  A unidade elabora e implanta metodologia de gerenciamento de projetos?
 
P1.4 -  Os documentos e procedimentos de gerenciamento dos projetos são padronizados?
 
P1.5 -  A unidade é responsável pelo assessoramento da alta administração nas decisões acerca dos projetos estratégicos?
 
P1.6 -  A unidade é responsável pelo assessoramento da alta administração na escolha de ferramentas de gerenciamento de projetos?
 
P1.7 -  A unidade oferece aos proponentes de projetos suporte para a elaboração de propostas de projetos à instituição?
 
P1.8 -  A unidade orienta os gestores na condução de todas as etapas de execução do projeto?
 
P1.9 -  A unidade promove a disponibilização permanente de Informações sobre os projetos em andamento para o público interno e/ou

externo?
 
P1.10 -  A unidade mede e divulga o desempenho na execução dos projetos para o público interno?
 

  Caso tenha dúvidas a respeito da contagem, consulte o glossário

   Este tribunal já cumpriu a Meta 1 / 2011

Dados da pesquisa

   Meta 1 / 2011 -   Consulta e retificação  de gerenciamento de projetos
Esfera TRABALHO

Tribunal TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Mês / Ano de referência :                 Novembro    2011

Principal Consultar Relatórios Ir para outra meta Sair das Metas 2011

  CONSULTAR  CONSULTAR  CONSULTAR  CONSULTAR

Metas 2011 http://www.cnj.jus.br/metas2011/consultarResposta.php?tipPergunta=M
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Informações Cadastradas

P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P1.8 P1.9 P1.10

Tribunal SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

  Clique com o cursor (  ) sobre os campos para visualizar as perguntas

Metas 2011 - Conselho Nacional de Justiça

Metas 2011 http://www.cnj.jus.br/metas2011/consultarResposta.php?tipPergunta=M
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