
Brasília, 18 de abril de 2018

23ª Reunião do CGI



Pauta

Secretaria de Tecnologia da Informação – STI 
➢ Aprovação da alteração do Plano de Contratação de Soluções de 

TI – inclusão dos itens 22 a 28;
➢ Aprovação da atualização do Anexo I do PDTI;
➢ Aprovação da alteração da Política de Utilização de Recursos de 

TI;
➢ Reforçar o Procedimento de agendamento de videoconferência;
➢ Nova solução de acesso remoto;
➢ Upgrade das estações de trabalho (Instalação de discos SSD, 

memória ram e Windows10);
➢ Disponibilização de ferramentas tecnológicas;
➢ PDTI – Demandas em andamento (Processo Eletrônico para a 

sessão do CJF, Envio de informação ao eSocial, busca 
automatizada de informações estratégicas, Centro de 
Inteligência, Educare).



Pauta

Secretaria de Administração – SAD
➢ Alterações do Plano de Logística Sustentável.

Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
➢ Resultado da pesquisa de clima organizacional.

Secretaria de Estratégia e Governança – SEG
➢ Validação das metas estratégicas para 2018.



Secretaria de Tecnologia da Informação – STI

➢ Aprovação da alteração do Plano de Contratação de Soluções de TI –
inclusão dos itens 22 a 28;

➢ Aprovação da atualização do Anexo I do PDTI;
➢ Aprovação da alteração da Política de Utilização de Recursos de TI;
➢ Reforçar o Procedimento de agendamento de videoconferência;
➢ Nova solução de acesso remoto;
➢ Upgrade das estações de trabalho (Instalação de discos SSD, memória 

ram e Windows10);
➢ Disponibilização de ferramentas tecnológicas;
➢ PDTI – Demandas em andamento (Processo Eletrônico para a sessão do 

CJF, Envio de informação ao eSocial, busca automatizada de informações 
estratégicas, Centro de Inteligência, Educare).
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Alterações do Plano de Logística Sustentável

Secretaria de Administração – SAD



Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP

Cumprimento das metas estratégicas do CJF em 2017
Resultado da pesquisa de clima organizacional



Secretaria de Estratégia e Governança - SEG

Cumprimento das metas estratégicas do CJF em 2017
Validação das metas estratégicas para 2018



Secretaria de Estratégia e Governança - SEG

Cumprimento das metas estratégicas do CJF em 2017

TEMA META

Efetividade da 
Justiça Federal 

Manter a taxa de congestionamento da Turma Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais - TNU, em, no máximo, 20%. 

Atingir 75% de avaliação positiva no diagnóstico de governança até 2020.

Inovação e 
Alinhamento 

Transorganizacional 

Promover pelo menos um evento anual de cada sistema organizacional.

Implantar pelo menos um produto ou serviço novo, por ano, para a Justiça 
Federal. 

Aumentar em 10%, até 2020, o número de atendimentos a magistrados pela 
CAJU, em relação a 2016. 

Alcançar 95%, até 2020, de satisfação nos eventos educacionais no item 
desempenho do participante. 

Alcançar 95%, até 2020, de satisfação eventos educacionais no item 
desempenho do participante. 

Cumprir 80% das metas do Programa Nacional de Aperfeiçoamento (PNA). 

Cumprir 80% das metas do Programa Nacional de Capacitação (PNC). 



Secretaria de Estratégia e Governança - SEG

Cumprimento das metas estratégicas do CJF em 2017

TEMA META

Eficiência 
Operacional 

Cumprir 100% das metas de redução de gastos do Plano de Logística Sustentável. 

Manter os custos de 100% das obras da Justiça Federal em conformidade com o 
valor referencial definido pelo CJF. 

Manter o tempo ideal do trâmite dos processos administrativos. 

Realizar quatro fiscalizações técnicas de obras por ano. 

Realizar 12 auditorias anuais obedecendo os prazos estabelecidos na 
portaria/ordem de serviço. 

Gestão de 
Pessoas 

Alcançar, até 2020, 90% de servidores capacitados em pelo menos uma ação 

educacional. 

Capacitar, anualmente, 100% dos gestores do CJF indicados pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas. 

Gestão da 
Tecnologia e da 

Informação 

Atingir, até 2019, 90% de satisfação dos usuários.

Atingir, em 2018 e em 2020, o índice mínimo de 0,71 e 0,73, respectivamente, em 
governança, gestão e infraestrutura de TIC-JUD (iGovTIC-JUD / CNJ). 


