
MANUAL SIMPLIFICADO 

A finalidade  deste  “Manual”  é  proporcionar,  a  magistrados  ou  servidores,  as 
orientações básicas que permitam acessar e explorar o  SIGEST (Sistema de Gestão 
Estratégica) do CSJT, possibilitando o acompanhamento da estratégia do Tribunal.

Este Manual simplificado abordará os seguintes tópicos:

I.Acessar ao SIGEST;
II.Acessar o Planejamento Estratégico 2015-2020 através dos Indicadores e;
III.Acessar os Projetos estratégicos através das Entregas e Ações.

I – Acessar ao SIGEST

1- Na Intranet (https://www.trt13.jus.br/intranet), acesse o link: Gestão Estratégica:



2-  Aberto  o  Portal  da  Gestão  Estratégica, acesse  o  link:  Sistema  de  Gestão 
Estratégica – Sigest



3- Para acessar o SIGEST, digitar:

a) Em usuário, o seu LOGIN (e-mail institucional acrescido de @trt13.jus.br);

b) Senha, é a mesma (e-mail, rede) cadastrada no TRT;

c) Se não conseguir acesso (pode ocorrer na 1ª vez), contate a AGE (3533-6107, 6033 
ou age@trt13.jus.br;



4- Após conectar, verificar no canto superior direito (-2014+), se o exercício é 2015. 
Caso não seja, alterar conforme a figura abaixo:



5- Altere o ano para 2015 clicando no sinal (+) para acessar o Mapa Estratégico do TRT 
13ª Região 2015 – 2020;

6 – A tela seguinte aparecerá com o Mapa Estratégico 2015 – 2020



II - Acessar o Planejamento Estratégico 2015-2020 através dos 
Indicadores

1- Clique  no “Objetivo estratégico”  desejado e busque a opção “Árvore de gráficos”, 
para acessar os seus Indicadores;

2 – Em seguida aparecerá os Indicadores do Objetivo Estratégico escolhido:



III - Acessar os Projetos estratégicos através das Entregas e 
Ações.

1  -  Para  acompanhar  os  projetos,  leve  o  cursor  até  símbolo (+), no  canto  superior 
esquerdo, desça até a opção “Acompanhamento”.

2- Em seguida click em “Projetos” e certifique-se se o ano é 2015 e a Área é TRT 13ª 
Região:



3 – Caso o ano não seja 2015, proceda da mesma maneira que informado em I, 5.
4 – Caso a Área  não seja TRT 13ª Região (PB), proceda a alteração conforme abaixo:

5 – Aparecerá o portfólio de projetos do TRT13, ano 2015:



6  –  Para  acompanhar  as  Entregas  dos  Projetos  proceda  da  mesma  maneira  que 
informado em II, 1, clicando desta feita sobre o nome do respectivo Projeto.

7 – Para acompanhar as Ações dos Projetos proceda da mesma maneira que informado 
em III,  6,  clicando desta feita  sobre o “sinalizador de status (figura colorida)”,  e em 
seguida em “Plano de Ação”



Para  maiores  esclarecimentos  entrar  em contato  com a  AGE (Assessoria  de  Gestão 
Estratégica)

age@trt13.jus.br

fone: (83) 3533-6033 e 3533 6107

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Assessor de Gestão Estratégica

mailto:age@trt13.jus.br

