Painel de Contribuição
CMLOG
(DEZEMBRO/2015)

Iniciativa
Estratégica/Meta
Estratégica

1. ICP – redução
no consumo de
papel A4 para
impressão

(pendências,
atividades
observações, etc.)

Ação

1.
Controle
consumo, por meio
redução
gradual
fornecimento.

de
de Atividade de Rotina. A quantidade a ser fornecida dependerá da
no análise do histórico de consumo da unidade feita pela SCMAT.

2.
Acompanhamento
junto
à
Seção
de
Administração
de
Equipamentos da redução
na
quantidade
de
impressoras
disponíveis
nas unidades.
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concluídas,

(1)
dificuldades, (2)
(3)
(4)
(5)

Conforme informação da Seção de Administração de
Equipamentos, não houve alteração no número de impressoras
desinstaladas desde o mês de novembro. Até o mês de
novembro
foram
desinstalados
efetivamente
496
equipamentos.

Situação

Não Iniciada
Em Dia
Atrasada
Concluída
Excluída
(2)

(2)
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Painel de Contribuição
SETIN
(Janeiro/2016)
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do TST - PETIC 2015-2020 é o resultado do esforço de convergência das ações da
SETIN aos objetivos estratégicos do Plano Estratégico do TST – PE-TST 2015-2020. Das 22 iniciativas estratégicas do PETIC 2015-2020 identificou-se 4
(quatro) que contribuem mais diretamente para as iniciativas/metas estratégicas do PE-TST.

Iniciativa Estratégica/
Meta Estratégica
PE-TST

PERSPECTIVA RECURSOS –
INICIATIVA
ESTRATÉGICA:
Disponibilizar de forma racional os
recursos
materiais,
físicos,
tecnológicos
e
orçamentários,
garantindo a eficiência e a qualidade
operacional e a ampla acessibilidade.

Ação (Iniciativa Estratégica do PETIC)

(pendências,
atividades
concluídas,
dificuldades,
observações, etc.)

PETIC - IE03. Garantir a disponibilidade de
soluções essenciais às atividades judicantes e
administrativas.

Essa iniciativa
estratégica é suportada
por 8 projetos e 4 ações
constantes do PDTIC
2015. Desse total temos
3 em dia, 4 atrasados, 4
concluídos e 1 não
iniciado.

PETIC - IE04. Promover prospecção
tecnológica de forma a propiciar a inovação
contínua.

Essa iniciativa
estratégica é suportada
por 1 projetos e 2 ações
constantes do PDTIC
2015. Desse total temos
1 em dia, 1 concluído e 1
excluído.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Situação

Não Iniciada
Em Dia
Atrasada
Concluída
Excluída

Do total de ações e
projetos temos:
(1)
(2)
(3)
(4)

-1
–3
–4
–4

Do total de ações e
projetos temos:
(2) – 1
(4) – 1
(5) - 1
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Painel de Contribuição
SETIN
(Janeiro/2016)
Iniciativa Estratégica/
Meta Estratégica
PE-TST

Ação (Iniciativa Estratégica do PETIC)

(pendências,
atividades
concluídas,
dificuldades,
observações, etc.)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Situação

Não Iniciada
Em Dia
Atrasada
Concluída
Excluída

PETIC - IE05. Promover o dimensionamento
adequado dos recursos de TIC.

Essa iniciativa é
suportada por 1 projeto
constante do PDTIC.
Este projeto encontra-se
atrasado.

PETIC - IE20. Implementar
medidas em
resposta à Pesquisa Anual de Satisfação, em
especial buscando a homogeneização da
satisfação dos usuários nos diferentes aspectos
de soluções de TIC

Essa
iniciativa
estratégica é suportada Do total de ações temos:
por 3 ações constantes
do PDTIC 2015 e todas (4) – 3
foram concluídas.

(3)- 1

PERSPECTIVA RECURSOS –
META ESTRATÉGICA 8: Aumentar o
grau de satisfação dos servidores sobre
os serviços de TI prestados. (Meta
2015: 78%).
Iniciativa
Estratégica:
Realizar
Pesquisa de Satisfação dos Servidores
com os serviços de Tecnologia da
Informação.
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