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A finalidade do presente relatório é situar a 
Administração do Poder Judiciário Biênio 
2015 / 2016 das ações realizadas pela atual 
equipe da Escola dos Servidores nos  
primeiros 100 dias da gestão. 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas de evolução da Escola dos Servidores: 

• Manutenção, organização e revitalização da Sala Guarantã na Escola dos Servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes (Utilização do Espaço como depósito de material permanente inutilizado e arquivo) 

 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas de evolução da Escola dos Servidores: 

• Manutenção, organização e revitalização da Sala Guarantã na Escola dos Servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes (Espaço reservado para servidores de comarcas em capacitação – material disponível 

necessitando reparos / manutenção ) 

 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas de evolução da Escola dos Servidores: 

• Manutenção, organização e revitalização da Sala Guarantã na Escola dos Servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois (Retirada de todo o material inservível do ambiente, procedendo a destinação de 

descarte necessária bem como a realocação dos arquivos que ali se encontravam) 

 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas de evolução da Escola dos Servidores: 

• Manutenção, organização e revitalização da Sala Guarantã na Escola dos Servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois (Ambiente revitalizado para reuniões alternativas, sala de descanso ou atividades extras 

que possam existir durante uma capacitação) 

 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas de evolução da Escola dos Servidores: 

• Manutenção, organização e revitalização da Sala Guarantã na Escola dos Servidores: 
 

Com as ações tomadas no ambiente da sala Guarantã, foi possível realizar o descarte dos 

materiais inservíveis que ali se encontravam, tomando todas as medidas necessárias, incluindo baixas 

de tombamentos destes materiais. 

Outro ganho foi o remanejamento do arquivo de documentos para o local adequado, 

uma vez que o ambiente em que estavam não propiciava um correto armazenamento de arquivo de 

documentos, corrigindo e evitando a possibilidade da perda destes documentos por falta de um 

acondicionamento adequado. 

Com o novo espaço, o servidor de Comarca em capacitação terá a sua disposição um 

local para convivência e descanso durante os intervalos, principalmente no horário de almoço.  

Agradecemos em especial a servidora Marcia Barroso por ter estado a frente neste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas de evolução da Escola dos Servidores: 

• Atualização, finalização e implementação do Portal da Escola dos Servidores na Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes (Ambiente de teste sem finalização)            Depois (Ambiente implementado e no ar) 

 



Linha do Tempo – Trabalho de Melhoria, Alteração e 
Implementação do Portal Virtual da Escola dos 
Servidores do PJMT (Todas Etapas Concluídas) 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

Ações administrativas de evolução da Escola dos Servidores: 

Atualização, finalização e implementação do Portal da Escola dos Servidores 

na Internet 

Com a finalização dos trabalhos de melhorias, atualização e aprimoramento no Portal Virtual 

da Escola dos Servidores, foi possível passar para a fase de implementação onde foi colocado o Portal 

no ar permitindo assim uma maior divulgação das ações da Escola para todos os Servidores do Poder 

Judiciário, Magistrados e Sociedade. 

Uma das grandes vantagens adquiridas com o portal é a criação da área “Calendário” onde o 

servidor de uma maneira geral tem acesso às capacitações previstas dentro de um período que varia de 

no mínimo 3 meses e máximo de 6 meses. Desta forma, o servidor tem a possibilidade de se planejar 

para realização de uma capacitação. 

Outra grande utilidade que o Portal apresenta é, partindo do “Calendário”, a possibilidade de 

ter acesso aos conteúdos programáticos das capacitações que serão realizadas. Desta forma, o servidor 

tem a possibilidade de averiguar e avaliar se aquela capacitação atende a sua necessidade e se ele se 

encaixa no perfil do público alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áreas em que a Escola atuou com parcerias de trabalho 

Escola dos 
Servidores 

Corregedoria  

Recursos 
Humanos 

Coord. De 
TI 

Audiência 
Pública 

Núcleo de 
Conciliação 

Justiça 
Comunitária 
e AMPARA 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

• Diante da proposta da administração atinente ao Plano dos 

100 dias, onde a Meta é a implantação do Pje na Vara de 

Execução Fiscal, a Escola dos Servidores e a Coordenadoria 

de Tecnologia da Informação traçarão diretrizes em um 

projeto para a Capacitação de servidores, Magistrados, 

Membros do Ministério Público, Defensoria Pública, 

Procuradoria do Estado e do Município e OAB. 

• O projeto foi autuado como Processo Diversos 19/2015 (ID 

CIA 0036666-95) e foi executado com êxito em sua integra 

capacitando ao todo 94 pessoas que irão trabalhar com a 

ferramenta na Vara de Execução Fiscal. 

 

Escola dos 
Servidores 

Coord. De 
TI 

Capacitação Pje para 
Vara de Execuções 

Fiscais 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

31 

29 

16 

9 
9 

Resultado da Capacitação Pje/2015 
Vara de Execução Fiscal 

Advogados

MP / Defensoria / Proc.
Estd. e Munic.

Serv. Da Secret. Vara

Magistrados e
Assessores

Oficiais de Justiça

Escola dos 
Servidores 

Coord. De 
TI 

Capacitação Pje 
para Vara de 

Execuções Fiscais 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

• Com a evolução tecnológica podemos evoluir sempre para 

uma forma ou metodologia mais eficiente de trabalho. 

Dentro deste princípio, a CTI desenvolveu uma ferramenta 

para acelerar o Processo Requisições de Pagamentos de 

Precatórios e RPV’s. Este procedimento era realizado 

totalmente de forma manual, gerando custos de correio, 

retrabalhos com soluções demoradas quando detectados 

erros entre outros fatores. 

 

• Este Projeto foi definido para execução em Fases conforme 

representado no gráfico seguinte: 

Escola dos 
Servidores 

Coord. De 
TI 

Capacitação SRP para 
Servidores : Fases 1 a 3 



Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Implementação do SRP (Sistema de Requisição de Pagamento) – Fases das 
Capacitações do Sistema executadas e planejadas para execução: 

Capacitação das Comarcas 
de entrância Especial 

Cuiabá e Várzea Grande na 
modalidade Presencial 
utilizando a estrutura de 

laboratórios da Escola 

Criação do Projeto para 
continuidade da 
Capacitação na 

Modalidade EAD (IDCIA 
0052483-05). 

 
Desenvolvimento do 

Conteúdo para o Ambiente 
Virtual. 

Desenvolvimento da 
Capacitação Piloto para às 

Comarcas de 
Rondonópolis e Sinop de 
Entrância Especial, bem 

como para às comarcas da 
3ª Entrância, todas na 

modalidade EAD 

Desenvolvimento da 
Capacitação 

Atualizada/Melhorada 
para às Comarcas de 2ª e 

3ª Entrância. 
 

Criação da Biblioteca do 
Curso para futuras 

consultas/capacitações 

Fase1 
Executada em 
Mar-Abr/2015 

Fase2 
Executada em 
Abr-Mai/2015 

Fase3 
Executada em 

Mai/2015 

Fase4 em 
Construção 

para execução 
2º Semestre 

2015 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Presidência 

• O Poder Judiciário, sempre na vanguarda de suas ações, 

inovou mais uma vez quando define ações modernas para a 

execução da Audiência Pública sobre o Sistema 

Socioeducativo implementando não apenas a transmissão 

online (ao vivo) como também a criação de um Fórum de 

Discussão sobre o assunto e um chat online para 

participação virtual simultânea, em tempo real, da 

sociedade, independente de onde a pessoa estivesse naquele 

momento, necessitando apenas de um acesso a internet e 

podendo participar utilizando um computador/nootbock, 

um smartfone ou um tablet. 
Fórum de Discussão e 

Chat online para 
Audiência Público do 

Sistema Socioeducativo  

Escola dos 
Servidores 

Audiência 
Pública 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

Fórum de Discussão e 
Chat online para 

Audiência Público do 
Sistema Socioeducativo  

Escola dos 
Servidores 

Audiência 
Pública 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Presidência 

• Durante o evento, um servidor da Escola dos Servidores 

ficou a disposição monitorando e atuando como mediador 

das conversas ocorridas no chat online.  

 

• Ocorreram participações de pessoas das Comarcas de Pontes 

e Lacerda, Água Boa, Tangará da Serra, entre outras. Às 

manifestações compõem o documento final da Audiência 

Pública com as sugestões que vieram do fórum e do chat. 

 

Fórum de Discussão e 
Chat online para 

Audiência Público do 
Sistema Socioeducativo  

Escola dos 
Servidores 

Audiência 
Pública 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Recursos Humanos 

• A Escola dos Servidores do PJMT está elencada no 

Planejamento da Gestão para agir subsidiariamente a 

Coordenadoria de Recursos Humanos na Criação da 

Academia de Novos Lideres. 

• Várias reuniões já aconteceram e as ações definidas estão 

em plena execução e dentro do prazo estipulado por 

cronograma. 

• Um dos produtos gerados foi a constituição do Comitê da 

Academia de Novos Lideres, instrumentalizado pela Portaria 

278/2015/PRES objetivando desenvolver e implantar  o 

referido projeto. 

 
Criação da Academia de 

Lideres 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Recursos Humanos 

• Em parceria, tanto a área de Recursos Humanos como a Escola 

dos Servidores fizeram uma série de ações: 

 

1. Levantamento de informações em instituições que já aplicaram este 

projeto;  

2. Contatos com empresas prestadoras deste tipo de 

serviço/capacitação; 

3. Definição dos conteúdos programáticos; 

4. Levantamento de custos; 

5. Apresentação de um protótipo de projeto a ser desenvolvido. 

 

• As próximas ações serão a apresentação da minuta de projeto 

para aprovação e a execução do projeto após aprovação.  

 Criação da Academia de 
Lideres 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Corregedoria 

• Atendendo a uma solicitação do Juiz Auxiliar da 

Corregedoria, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, tendo em 

vista a realização do Fórum Mato-grossense de Assuntos 

Fundiários, a Escola dos Servidores atuou em parceria, 

acompanhando e avaliando a gravação do evento para 

posterior publicação e divulgação no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem com o intuito de multiplicar o conhecimento 

para aqueles que não estiveram presente. 

• Às gravações foram entregues e estão em fase de análise 

para validação e entrega. 

Acompanhamento e 
Gravação do Fórum 
Mato-grossense de 

Assuntos Fundiários 

Escola dos 
Servidores 

Corregedoria  



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Corregedoria / CEJA 

• Atendendo a uma solicitação da Secretária da CEJA, Elaine 

Zoegetti, a Escola dos Servidores atuou em parceria para 

criação de um link para inscrição do evento “Projeto Escola 

de Pais” com o seu respectivo acompanhamento e 

fornecimento de informação para área solicitante. 

 

• A Escola dos Servidores também atuou com o fornecimento 

das listas de frequência e o acompanhamento de secretaria 

inicial durante a abertura do evento que contou com 

aproximadamente 200 pessoas. 

Acompanhamento e 
Gravação do Fórum 
Mato-grossense de 

Assuntos Fundiários 

Escola dos 
Servidores 

Corregedoria  



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Núcleo de Conciliação 

• A Escola dos Servidores esta atuando em parceria com o 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos para às capacitações que tem o intuito de atualizar 

os conciliadores e mediadores sobre as políticas públicas de 

tratamento adequado de conflitos e seus vários aspectos 

para atuarem na solução consensual das controvérsias 

(art.6, inciso II, Resolução n. 125/2010/CNJ) 

Capacitações 
desenvolvidas pelo 

Núcleo de Conciliação 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Ações administrativas em Parceria com as áreas: Justiça Comunitária e AMPARA 

• A Escola dos Servidores atua em parceria com o fornecimento 

estrutural e acompanhamento durante os eventos realizados 

com a Justiça Comunitária e com a Entidade Ampara. 

• A justiça Comunitária utiliza a estrutura da Escola para reuniões 

e capacitações de seus agentes comunitários, possibilitando um 

integração e conhecimento destas pessoas que atuam em 

parceria com judiciário. 

• A AMPARA, entidade sem fins lucrativos, aplica na Estrutura da 

Escola a capacitação do Curso Preparatório para Adoção, 

requisito obrigatório a ser cumprido pelos candidatos a 

adotarem. Capacitações e reuniões 
com os Agentes 

Comunitários e Curso 
Preparatório para Adoção 

Escola dos 
Servidores 

Justiça 
Comunitária 
e AMPARA 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Informações Estatísticas da Escola dos Servidores 

• Durante este período de 100 dias de gestão, a Escola dos 

Servidores realizou em números: 

1. 03 grandes Palestras: 

 

1. Conhecendo o Judiciário – Palestra para apresentar o Poder 
Judiciário aos novos servidores nomeados com a nova gestão 
2015 / 2016; (24 participantes) 

2. Economia do Espetáculo, Um Show de Atendimento – 
Palestra com Waldez Ludwig realizada no aniversário da 
Escola; (175 participantes) 

3. Mulher! Força e Sensibilidade – Palestra com Claudia 
Matarazzo realizada em homenagem ao Dia das Mães; (170 
participantes) 

 

• Com a realização destas 3 palestras totalizando 369 ações de 

capacitação com palestras.  



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Informações Estatísticas da Escola dos Servidores 

• Durante este período de 100 dias de gestão, a 

Escola dos Servidores realizou em números, 23 

cursos que totalizaram a aplicação de 58 turmas 

destes cursos. 

 

• Com esta aplicação inicial, a Escola dos 

Servidores já efetivou com êxito 1.897 ações de 

capacitações no âmbito do Poder Judiciário. 



Ações da Escola dos Servidores do PJMT 
100 dias de Gestão 

 
Informações Estatísticas da Escola dos Servidores 

Agradecimentos a equipe da Escola dos Servidores, às 

Coordenadorias envolvidas neste processo durante o período dos 100 

dias de Gestão e em especial ao servidor Ruy Carlos Fonseca pelo apoio 

técnico prestado e ao trabalho de confecção deste material. 

Andrea Marcondes Alves Sousa 

Coordenadora da Escola dos Servidores 


