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AÇÕES SOB ANÁLISE
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CATEGORIA
2.013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Geral

DGDIN CAPACITAÇÃO Capacitação

Organização de Ambiente de Trabalho (OAT), antigo

Curso 5S 

(Carga Horária: 06 horas, com média de 30 alunos

por turma)

Curso fundamental à implementação do SIGA Nível

Básico, cujo objetivo é a conscientização dos

participantes da necessidade de organização do

ambiente de trabalho e capacitação no

gerenciamento de recursos, a partir de um conjunto

de técnicas que contribuem para o desenvolvimento

de habilidades e competências individuais e coletivas

e que favorecem as mudanças necessárias ao

desenvolvimento do ambiente da organização. 

O curso anteriormente era ministrado pela UFF. Em

2013 o conteúdo do curso foi revisto pela DGDIN e

passou a ser ministrado por Servidor Instrutor

(validação em 13 e 14/03/13).

CAPACITAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0

Administrando o Cartório – antigo Curso Analisando

Relatório Estatístico

(Carga horária: 06 horas – média de 30 alunos por

turma)

Capacita os participantes nas ferramentas do DCP e

no acompanhamento da evolução/desempenho da

unidade, pelos relatórios estatísticos, no

cumprimento das metas dos objetivos da qualidade

e do CNJ. 

CAPACITAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0

Curso BSC – Balanced Scorecard

(Carga horária: 12 horas, com média de 20 alunos

por turma)

Este curso foi promovido para o desenvolvimento de

conceitos básicos e específicos sobre Balanced

Scorecard, possibilitando sua implementação no

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de

acordo com diretrizes fixadas pelo Conselho

Nacional de Justiça para permear o planejamento

estratégico nacional, bem como para demonstrar a

importância da integração entre os indicadores da

instituição, bem como a sua análise e objetividade

dos resultados.

CAPACITAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0

Curso MEP - Metodologia de Implementaçao de

Projetos

(Carga horária: 15 horas, com média de 20 alunos

por turma)

Capacitar os gestores de projetos e demais

servidores que apóiam na implementação dos

projetos no PJERJ na utilização de técnicas de

gerenciamento aplicadas à gestão de projetos,

favorecendo a coordenação e integração de equipes

para a geração de resultados em projetos alinhados

aos objetivos estratégicos estabelecidos no

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, de

acordo com as diretrizes fixadas pelo CNJ para o

planejamento estratégico nacional

CAPACITAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0

INVESTIMENTO NOVA AÇÃO - POR CLIENTE - DGDIN DGDIN
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INVESTIMENTO NOVA AÇÃO - POR CLIENTE - DGDIN DGDIN
COM REDUÇÃO SEM REDUÇÃO Resposta ao ofício de Redução Resp. Ofício - DGTEC

DGDIN CAPACITAÇÃO Capacitação

Curso Open Project.

(Carga horária: 20 horas, com média de 16 alunos

por turma)

O curso visa capacitar gestores na utilização de

ferramenta eletrônica a ser utilizada no

gerenciamento de projetos. Atualmente os gestores

de projetos realizam o controle de suas atividades

por meio de formulários desenvolvidos em planilhas

eletrônicas (excel), que não foram desenvolvidas

especificamente com esta finalidade e não permite o

gerenciamento adequado de calendários, tarefas e

recursos, simultaneamente. A capacitação de

servidores na ferramenta Open Project irá permitir

que a execução dos projetos seja acompanhada por

meio da emissão de relatórios e as metas definidas

possam ser atingidas evitando-se desperdícios e má

alocação de recursos. Ressalte-se, no entanto, a

necessidade de ser avaliada a possibilidade de

mudança do curso passando-se a utilizar a

ferramenta Libre Project, que além de ter absorvido

o conteúdo do software Open Project e também ser

um aplicativo livre (gratuito), está sendo atualizada

permanentemente.

CAPACITAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0

Gerenciamento de Riscos em Projetos (antigo Curso

Orçamento / Riscos em Projetos)

(Carga horária: 15 horas, com média de 20 alunos

por turma)

O curso visa identificar os processos críticos que são

necessários à análise de risco para melhoria do

desempenho dos projetos; transmitir conhecimento

sobre a importância do gerenciamento de riscos em

projetos e reforçar a importância na integração da

equipe para o sucesso do projeto, desde a fase de

planejamento a fase de execução.

O planejamento inicial previa a realização de um

curso conjunto de análise de riscos e orçamentos em

projetos. Como a parte de orçamentos dependia de

aprovação de material pela DGPCF e a UFF não

encontrou professor específico para a demanda

requerida, optou-se por separar os cursos. 

Ressalte-se, no entanto, que ainda há interesse em

promover o curso de gerenciamento de custos em

projetos, nos mesmos moldes do curso de

gerenciamento de riscos.

CAPACITAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0

Curso SGA - Sistema Integrado (SIGA – Sistema

Integrado de Gestão)

(Carga horária: 04 horas, com média de 30 alunos

por turma)

O curso provê informações sobre o Sistema

Integrado de Gestão do PJERJ, apresentando as

ferramentas de gestão a ele inerentes e capacitando

o participante a utilizá-las na estruturação e gestão

de sua unidade organizacional. É capacitação

fundamental ao início do processo de

implementação do Sistema nas unidades do PJERJ.

CAPACITAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0

Curso Auditoria de Gestão da Qualidade (01 Turma -

Carga Horária 20 horas, com média de 20 alunos por

turma)

A formação de auditores internos do PJERJ para

planejamento, coordenação e execução de

auditorias de sistemas de gestão da qualidade, reduz

custos com a contratação de serviços de prestação

de auditorias internas.

Até 2012, o curso era ministrado pela UFF. A partir

de 2013, será ministrado por servidor-instrutor.

CAPACITAÇÃO 1.598 1.706 1.823 1.946 2.079 2.220 11.372
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INVESTIMENTO NOVA AÇÃO - POR CLIENTE - DGDIN DGDIN
COM REDUÇÃO SEM REDUÇÃO Resposta ao ofício de Redução Resp. Ofício - DGTEC

DGDIN CAPACITAÇÃO Capacitação

Curso de Formação de Auditor Líder - “LEAD

ASSESSOR ISO 9001:2008” (36 horas, podendo

chegar até a 50 horas, autorizado para 05 alunos)

Curso ministrado pela HGB, que visa o treinamento

de Auditores Líderes da Qualidade, em parceria com

o CB-25 e STAT-A-MATRIX. É o único oferecido no

Brasil certificado pelo Registrar Accreditation Board

(RABQSA), Órgão oficial americano encarregado de

certificações de sistemas de gestão e auditores, pela

IPC (International Personnel Certification

Association) e reconhecido pelo RAC (Registro de

Auditores Certificados), de acordo com o SBAC

(Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade).

CAPACITAÇÃO 15.753 16.824 17.968 0 0 0 50.544

Curso NBR ISO 9001: 2008 – Aplicação (antigo Curso

Interpretação da Norma ISO 9001-2008) - (01 Turma -

Carga Horária: 18 horas, com média de 30 alunos por

turma)

O curso possibilita a compreensão da aplicação dos

requisitos apresentados na NBR ISO 9001:2008, na

construção do Sistema Integrado de Gestão (SIGA)

implementado no PJERJ.

Até 2012, o curso era ministrado pela UFF. A partir

de 2013, será ministrado por servidor-instrutor.

CAPACITAÇÃO 1.438 1.536 1.640 1.752 1.871 1.998 10.236

Curso NBR ISO 9001: 2008 – Introdução (antigo Curso

Noções Básicas da NBR ISO 9001:2008) - (01 Turma -

Carga Horária: 12 horas, com média de 30 alunos por

turma)

O curso possibilita a compreensão dos conceitos e

requisitos apresentados na NBR ISO 9001:2008 como 

padrão para o Sistema Integrado de Gestão (SIGA)

implementado no Poder Judiciário do Estado do Rio

de Janeiro (PJERJ).

Até 2012, o curso era ministrado pela UFF. A partir

de 2013, será ministrado por servidor-instrutor.

CAPACITAÇÃO 959 1.024 1.094 1.168 1.247 1.332 6.824

HD Auditor Interno do Quadro (Servidor

PJERJ)

Prestação de serviços de Auditoria Interna autorizada

através da Resolução TJ/OE/RJ Nº 2, de 06/02/2012

A formação do quadro de auditores internos do

PJERJ, iniciada em 2004, proporciona redução de

despesas com a contratação de serviços

especializados.

CAPACITAÇÃO 7.800 8.330 8.897 9.502 10.148 10.838 55.515

CAPACITAÇÃO Total 27.547 29.421 31.421 14.368 15.345 16.389 134.492

DGDIN Total 27.547 29.421 31.421 14.368 15.345 16.389 134.492

Total Geral 27.547 29.421 31.421 14.368 15.345 16.389 134.492
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