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1ª Reunião Preparatória para o 10º ENPJ

META PROPOSTA: Indicar a meta proposta

Macrodesafio: {Indicar o macrodesafio ao qual a meta se vincula}

Descrição: {Neste campo deve-se detalhar a meta e esclarecer os conceitos utilizados}

Fórmula de cálculo: {Neste campo deve indicar a fórmula de cálculo}

Glossário:
{Neste campo deve-se indicar possíveis perguntas e orientações para composição do glossário 

e posterior apuração do cumprimento da meta}

Argumentos para 

Manutenção, 

Alteração ou Inclusão 

da Meta.

{Campo destinado a justificativa para inclusão da meta na proposta, bem como indicar 

argumentos para manutenção ou alteração da Meta)

Informações Adicionais {Campo destinado a informações que o segmento de justiça julgue pertinente e relevantes }



1ª Reunião Preparatória para o 10º ENPJ

META PROPOSTA: Indicar a meta proposta

Macrodesafio: {Indicar o macrodesafio ao qual a meta se vincula}

Descrição: {Neste campo deve-se detalhar a meta e esclarecer os conceitos utilizados}

Fórmula de cálculo: {Neste campo deve indicar a fórmula de cálculo}

Glossário:
{Neste campo deve-se indicar possíveis perguntas e orientações para composição do glossário 

e posterior apuração do cumprimento da meta}

Argumentos para 

Manutenção, 

Alteração ou Inclusão 

da Meta.

{Campo destinado a justificativa para inclusão da meta na proposta, bem como indicar 

argumentos para manutenção ou alteração da Meta)

Informações Adicionais {Campo destinado a informações que o segmento de justiça julgue pertinente e relevantes }



1ª Reunião Preparatória para o 10º ENPJ

META PROPOSTA: Indicar a meta proposta

Macrodesafio: {Indicar o macrodesafio ao qual a meta se vincula}

Descrição: {Neste campo deve-se detalhar a meta e esclarecer os conceitos utilizados}

Fórmula de cálculo: {Neste campo deve indicar a fórmula de cálculo}

Glossário:
{Neste campo deve-se indicar possíveis perguntas e orientações para composição do glossário 

e posterior apuração do cumprimento da meta}

Argumentos para 

Manutenção, 

Alteração ou Inclusão 

da Meta.

{Campo destinado a justificativa para inclusão da meta na proposta, bem como indicar 

argumentos para manutenção ou alteração da Meta)

Informações Adicionais {Campo destinado a informações que o segmento de justiça julgue pertinente e relevantes }



1ª Reunião Preparatória para o 10º ENPJ

META PROPOSTA: Indicar a meta proposta

Macrodesafio: {Indicar o macrodesafio ao qual a meta se vincula}

Descrição: {Neste campo deve-se detalhar a meta e esclarecer os conceitos utilizados}

Fórmula de cálculo: {Neste campo deve indicar a fórmula de cálculo}

Glossário:
{Neste campo deve-se indicar possíveis perguntas e orientações para composição do glossário 

e posterior apuração do cumprimento da meta}

Argumentos para 

Manutenção, 

Alteração ou Inclusão 

da Meta.

{Campo destinado a justificativa para inclusão da meta na proposta, bem como indicar 

argumentos para manutenção ou alteração da Meta)

Informações Adicionais {Campo destinado a informações que o segmento de justiça julgue pertinente e relevantes }



1ª Reunião Preparatória para o 10º ENPJ

META PROPOSTA: Indicar a meta proposta

Macrodesafio: {Indicar o macrodesafio ao qual a meta se vincula}

Descrição: {Neste campo deve-se detalhar a meta e esclarecer os conceitos utilizados}

Fórmula de cálculo: {Neste campo deve indicar a fórmula de cálculo}

Glossário:
{Neste campo deve-se indicar possíveis perguntas e orientações para composição do glossário 

e posterior apuração do cumprimento da meta}

Argumentos para 

Manutenção, 

Alteração ou Inclusão 

da Meta.

{Campo destinado a justificativa para inclusão da meta na proposta, bem como indicar 

argumentos para manutenção ou alteração da Meta)

Informações Adicionais {Campo destinado a informações que o segmento de justiça julgue pertinente e relevantes }


