
DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TRT13
MAPA DE CONTRIBUIÇÃO

Unidades:  ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL e
        SEÇÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS DE
CONTRIBUIÇÃO

INDICADORES METAS INICIATIVAS  (Ações)

11 – Fortalecer a

imagem institucional

Divulgar ao público externo e
interno as decisões trabalhistas
do TRT13 na 1ª e 2ª Instâncias

Número de
decisões de

grande impacto
divulgadas

2013 = 8
 2014 = 85

− Gestões junto ao Núcleo de Jurisprudência para
definir canais de busca das decisões de grande
impacto.

− Selecionar e publicar as noticias recebidas num
prazo máximo de 15 dias.

Dar conhecimento a sociedade
dos projetos do TRT13

Quantidade de
noticias divulgadas

na mídia local

2013 = 0
 2014 = 50

− Reuniões na ACS para identificação dos projetos 
− Produzir reportagens.
− Contatar  os  meios  de  comunicação  para

divulgação.
− Divulgar  em  pelo  menos  um  meio  de

comunicação uma noticia sobre cada projeto do
TRT13.

− Criação  de  espaço  especifico  no  Correio
Trabalhista para divulgar  os projetos  do TRT13
com impactos na sociedade, com criação de um
titulo da ação e uma logomarca.

− Replicar nas mídias do TRT13 as reportagens já
produzidas.
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13 – Aprimorar a

comunicação

institucional

Criar espaço exclusivo na intranet
e internet para divulgação das
informações estratégicas

Número de
matérias

divulgadas

2013 = 0
 2014 = 48

− Reunião para definição do espaço de divulgação,
produção do banner e definição de layout.

− Contato  com  pessoas  responsáveis  pelos
indicadores do Objetivo 13.

− Produzir  as  reportagens  e  consequente
divulgação.

Sistematizar Banco de Dados de
Autoridades, para
disponibilização no Tribunal.

Data de
disponibilização do
sistema na Intranet

Até setembro
de 2014

− Solicitar a SETIC criação de sistema de banco de
dados de autoridades.

− Alimentação do sistema.
− Disponibilização na Intranet do TRT13.
− Divulgação  interna  da  existência  dessa  nova

ferramenta.
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