ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
Relatório Consolidado de Situação dos Projetos

EM ANDAMENTO
Projetos

PROJETO – Gestão por Competência
Gestor: Ana Christina Carneiro Cavalcanti
Período: 19/04/2011 a 18/04/2013
PROJETO – Cidadania e Meio Ambiente
Gestor: Rodolpho de Almeida Eloy
Período: 06/06/2011 a 05/07/2012
PROJETO – Disponibilidade e Eficiência de TI
Gestor: Max Frederico F. Guedes Pereira
Período: 06/06/2011 a 05/06/2013
PROJETO – Excelência Gerencial
Gestor: Samuel von Laer Norat
Período: 06/06/2011 a 05/09/2012

Execução
atual

Jan-Mar

Período
Abr-Jun
Jul-Set

Out-Dez

30%

0%

40%

40%
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NÃO ABERTOS
Projetos

Execução
atual

Período
Jan-Mar

Abr-Jun

Jul-Set

Out-Dez

PROJETO – Ampliar o RH Cuidando de Você
Gestor: Gláucia Bronzeado
Período: __/__/____ a __/__/____

PROJETO – Orçamento Estratégico
Gestor: Glauco da Silva Campos
Período: __/__/____ a __/__/____

PROJETO – Parcerias Institucionais
Gestor: Dr. Marcello Maia
Período: __/__/____ a __/__/____

PROJETO – Celeridade
Gestor: Dr. Lindinaldo da Silva Marinho
Período: __/__/____ a __/__/____

PROJETO – Comunicar
Gestor: José Vieira Neto
Período: __/__/____ a __/__/____

PROJETO – Infraestrutura
Gestor: Anderson Antônio Pimentel
Período: __/__/____ a __/__/____

PROJETO – Orgulho de ser TRT
Gestor: Marcos Tadeu Lacerda
Período: __/__/____ a __/__/____

PROJETO – Carta de Serviço aos Cidadãos
Gestor: Dr. Adriano Mesquita Dantas
Período: __/__/____ a __/__/____
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Legenda
-Existência de algum farol vermelho nas
entregas ou
-previsão de atraso na data final superior a
10% do prazo total do projeto, ou
-risco significativo que comprometa o
sucesso do projeto.

-Existência de algum farol amarelo
(inexistindo farol vermelho) nas entregas ou
-previsão de atraso na data final inferior ou
igual a 10% do prazo total do projeto.

-Situação conforme previsão inicial ou
concluído.
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1. Identificação do projeto
Unidade patrocinadora

Gerente do projeto

Assessoria de Gestão Estratégica – AGE

Samuel von Laer Norat

Período do projeto
15 MESES

2. Objetivo geral do projeto
Objetivo geral

Percentual de execução

Desenvolver e implantar de forma estruturada as atividades de
gestão estratégica do TRT 13a Região, a fim de assegurar o

40%

Situação

planejamento e o acompanhamento da execução da estratégia.
3. Detalhamento das entregas do projeto
Data de entrega
Prevista / Real

Entrega / Quantidade

Situação

Farol

Implantar
a
Gestão
Estratégica no Tribunal P: 01/2010 a 12/2011
com base na metodologia
R:
“BSC”.

−
−

Metodologia da RAE finalizada
Guia de Acompanhamento dos Projetos em
construção

Criar um Programa
Excelência Gerencial.

−

Em andamento, com previsão de tarefa a ser
cumprida dentro do prazo.

Dotar
a
estrutura
organizacional
da P: 06/2010 a 06/2010
Assessoria
de
Gestão
R:
Estratégica
de
um
Escritório
(Núcleo)
de
Projetos.

−

Cumprida. Unidade criada através da RA nº
039/2010.

−

d.

Divulgar e explicitar o
Planejamento Estratégico P: 02/2010 a 03/2012
do Tribunal

Em andamento. As Oficinas de Desdobramento
da Estratégia estão sendo realizadas, com
previsão de cumprimento do cronograma, dentro
do prazo previsto.

−

e.

Criar
um
Banco
de
Registro
de
Iniciativas P: 02/2011 a 03/2010
Relevantes

Cumprida. Registro disponibilizado no Portal da
AGE desde março/2010.

a.

b.

c.

de

P: 06/2011 a 12/2012
R:

R:

R:

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do
projeto
Ação

Responsável

a.
b.
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5. Legenda
Farol

No projeto

-

-

-

-

-

Na entrega

Existência de algum farol vermelho nas entregas ou
previsão de atraso na data final superior a
10% do prazo total do projeto, ou
risco significativo que comprometa o sucesso
do projeto.

Atraso superior a 15 dias, ou
comprometimento
de
contrato
em
andamento ou de orçamento previsto, ou
risco significativo que comprometa a
entrega do resultado, produto e/ou
serviço. (ocorrência de algumas das
condições anteriores)

Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou
previsão de atraso na data final inferior ou
igual a 10% do prazo total do projeto

Até 15 dias de atraso ou
existência de pendência com partes
interessadas ou
existência de situação que impacta a
entrega

Situação conforme previsão inicial.

-

Situação conforme previsão inicial ou
concluído.
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1. Identificação do projeto
Unidade patrocinadora

Gerente do projeto

Período do projeto

Assessoria de Gestão Estratégica – AGE

Rodolpho de Almeida Eloy

13 MESES

2. Objetivo geral do projeto
Objetivo geral

Percentual de execução

Desenvolver ações visando a inclusão social de setores menos
favorecidos da sociedade, assim como a promoção de outras
relacionadas à proteção do meio ambiente e disseminação da
cultura da sustentabilidade.

Situação

0%

3. Detalhamento das entregas do projeto
Entrega / Quantidade
a.

b.

c.

Implantação
seletiva no
Santa Rita.

Data de entrega
Prevista / Real

07/2011
da
coleta P:
Fórum de 07/2011
R:

Implantar coletores de
pilhas e baterias nos
Fóruns e demais Varas do
interior, utilizando-se, para
tanto,
o
“Programa
Conhecendo o TRT”.
Estender o Projeto ESaber para escolas da
rede pública estadual na
capital.

Farol

a Atrasado.

Coletores instalados, mas ainda aguardando retorno de
contato feito com as cooperativas de coleta sobre destinação
correta dos resíduos.
Em andamento.

P:
06/2011
06/2012

a Coletores instalados nos Fóruns de João Pessoa e Santa

Rita. Expediente solicitando aquisição dos coletores para as
demais Varas em elaboração pela CPGAM.

R:
P:
06/2011
03/2012
R:

d.

08/2011
Ampliar o público externo P:
beneficiado pela Semana 11/2011
do Judiciário e pelos
R:
cursos da EJUD.

e.

Criação de um
Estadual
Responsabilidade
Socioambiental.

f.

Situação

06/2011
Núcleo P:
de 12/2011
R:

06/2011
Criação
do
Programa P:
Justiça ao Alcance de 12/2011
Todos.
R:

a Em andamento.

No segundo semestre de 2011 está previsto a extensão do
Projeto E-Saber para a primeira escola da rede pública
estadual na capital.

a A ser iniciado,

Previsão
conforme
cronograma
original.
Grande
possibilidade de alcance da entrega, considerando que a
capacidade do Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural, ter
uma capacidade bem maior do que a Estação Ciências.
a Em andamento.
Reunião com os integrantes do NEGE, que demonstraram
interesse na criação do Núcleo. Nova reunião para discussão
do tema a ser agendada.

a Em andamento.

Expediente sugerindo criação do Programa
protocolizado dentro dos próximos 15 dias.

a

ser

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do
projeto
Ação

Responsável

a.
b.

1

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
CIDADANIA E MEIO AMBIENTE
Relatório de Situação do Projeto

5. Legenda
Farol

No projeto

-

-

-

-

-

Na entrega

Existência de algum farol vermelho nas entregas ou
previsão de atraso na data final superior a
10% do prazo total do projeto, ou
risco significativo que comprometa o sucesso
do projeto.

Atraso superior a 15 dias, ou
comprometimento
de
contrato
em
andamento ou de orçamento previsto, ou
risco significativo que comprometa a
entrega do resultado, produto e/ou
serviço. (ocorrência de algumas das
condições anteriores)

Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou
previsão de atraso na data final inferior ou
igual a 10% do prazo total do projeto

Até 15 dias de atraso ou
existência de pendência com partes
interessadas ou
existência de situação que impacta a
entrega

Situação conforme previsão inicial.

-

Situação conforme previsão inicial ou
concluído.
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1. Identificação do projeto
Unidade patrocinadora

Gerente do projeto

Secretaria de Tecnologia da Informação – STI

Período do projeto

Max Frederico Guedes Pereira

24 MESES

2. Objetivo geral do projeto
Objetivo geral

Percentual de execução

Adotar iniciativas que permitam assegurar, às soluções de
tecnologia da informação implantadas pelo Tribunal, a
disponibilização de informações seguras, atualizadas,
confiáveis e eficazes, de maneira que auxiliem a efetividade
nas atividades jurídicas e administrativas e promovam a
democratização do acesso.

Situação

40%

3. Detalhamento das entregas do projeto
Entrega / Quantidade

a.

08/2010
Planejamento Estratégico P:
de
Tecnologia
da 12/2010
Informação
e
R: 25/11/2010
Comunicação – PETIC.

Política de Segurança

b.

Data de entrega
Prevista / Real

P:
06/2010
06/2012

Situação

Farol

a Concluído.
PETIC foi aprovado pelo E.Tribunal Pleno em
25/11/2010 (RA nº 105/2010).

a

R:

c.

d.

e.

06/2010
Definição de percentual P:
mínimo do orçamento para 12/2010
área de TIC
R: 12/2010

a Concluído.
Definido
no
Planejamento
Estratégico
Institucional (OE 18, Indicador 25 – Aumentar
para 10% o investimento em TI em relação ao
orçamento anual, até 2014.

04/2011
Migração
do
Sistema P:
SUAP para plataforma 06/2012
WEB
R:

a Em andamento.
Previsão de implantação até dezembro de 2011.

01/2011
Melhoria e ampliação de P:
06/2012
soluções de TIC

a Em andamento.
Previsão de término
originalmente planejado.

dentro

do

prazo

R:

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do
projeto
Ação

Responsável

a.
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b.

5. Legenda
Farol

No projeto

-

-

-

-

-

Na entrega

Existência de algum farol vermelho nas entregas ou
previsão de atraso na data final superior a
10% do prazo total do projeto, ou
risco significativo que comprometa o sucesso
do projeto.

Atraso superior a 15 dias, ou
comprometimento
de
contrato
em
andamento ou de orçamento previsto, ou
risco significativo que comprometa a
entrega do resultado, produto e/ou
serviço. (ocorrência de algumas das
condições anteriores)

Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou
previsão de atraso na data final inferior ou
igual a 10% do prazo total do projeto

Até 15 dias de atraso ou
existência de pendência com partes
interessadas ou
existência de situação que impacta a
entrega

Situação conforme previsão inicial.

-

Situação conforme previsão inicial ou
concluído.
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1. Identificação do projeto
Unidade patrocinadora

Gerente do projeto

Período do projeto

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ANA CHRISTINA CARNEIRO CAVALCANTI

24 MESES

2. Objetivo geral do projeto
Objetivo geral

Percentual de execução

Propõe-se a implantar um modelo gerencial por
competências, no âmbito do TRT da 13ª Região. Este modelo
configura-se como inovador e estratégico no serviço público,
tomando por base o pressuposto de que o domínio de
determinados recursos é fundamental para um desempenho de
excelência de pessoas e organizações. Dessa forma, reduz a
discrepância entre as competências necessárias à execução
dos objetivos organizacionais e aquelas já disponíveis na
organização.

30%

Situação

3. Detalhamento das entregas do projeto
Entrega / Quantidade

a.

b.

c.

Data de entrega
Prevista / Real

Situação

Lançamento e Sensibilização
do Projeto com Presidente, P: 19/05/2011
Magistrados e Gestores.
R: 19/05/2011

Concluído.
Projeto lançado no dia 19/05, no Auditório do Pleno,
com a presença dos diretores das unidades
administrativas e das varas da 13ª Região.

Entendimento
das
Competências
Institucionais P: 19/05/2011
levantadas através da Missão,
R: 19/05/2011
Visão e Valores

Concluído.
Competências institucionais definidas, tomando-se
por base o Planejamento Estratégico Institucional.
Carece, ainda, de aprovação final pela Comissão
Executiva do projeto.

Levantamento
das
Competências
Técnicas,
construídas a partir do CHA:
Conhecimentos, Habilidades e P: 19/05/2011
Atitudes
retiradas
dos 09/2011
Descritivos dos Cargos e
R:
Funções (Posto de Trabalho)

Em andamento
95% concluído. Previsão de término até 30/08.

Farol

a
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Levantamento
das
Competências
Comportamentais,
construídas a partir do
CHA: Atitudes – Mapeadas
pelo
Inventário
Comportamental
(Gosto,
Não Gosto e o Ideal Seria).

Concluído.
P:
19/05/2011
09/2011

a

R: 29/07/2011

Construção da Metodologia
sistêmica da Gestão de
Pessoas por Competências:
09/2011
Relatórios de Desempenho P:
das Competências e Relatório 11/2011
com gaps (lacunas) de
R:
Capacitação

A ser iniciado,
Previsão conforme cronograma original.
a

09/2011
a
Elaboração da Avaliação do P:
Desempenho
por 11/2011
Competência.
R:
Aplicação da Ferramenta nas P: 09/2011 a 2012
Áreas Piloto: Interior e Capital
R:

A ser iniciado,
Previsão conforme cronograma original.

A ser iniciado,
Previsão conforme cronograma original.

05/2011
Sensibilização e capacitação P:
dos servidores sobre o novo 12/2011
modelo.
R:

a Em execução.
Cronograma para sensibilização de todo o Tribunal
construído até 04/08/2011.

08/2011
Construção
das
políticas P:
(regras)
da
Gestão
de 12/2011
Pessoas por Competências.
R:

a A ser iniciado,
Previsão conforme cronograma original.

01/2012
Continuidade e extensão do P:
Projeto para toda a instituição. 12/2012

a A ser iniciado,
Previsão conforme cronograma original.

R:

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do
projeto
Ação

Responsável

a.
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5. Legenda
Farol

No projeto

-

-

-

-

-

Na entrega

Existência de algum farol vermelho nas entregas ou
previsão de atraso na data final superior a
10% do prazo total do projeto, ou
risco significativo que comprometa o sucesso
do projeto.

Atraso superior a 15 dias, ou
comprometimento
de
contrato
em
andamento ou de orçamento previsto, ou
risco significativo que comprometa a
entrega do resultado, produto e/ou
serviço. (ocorrência de algumas das
condições anteriores)

Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou
previsão de atraso na data final inferior ou
igual a 10% do prazo total do projeto

Até 15 dias de atraso ou
existência de pendência com partes
interessadas ou
existência de situação que impacta a
entrega

Situação conforme previsão inicial.

-

Situação conforme previsão inicial ou
concluído.

3

