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ADMINISTRANDO O CARTÓRIO – 
RELATÓRIOS GERENCIAIS – ARG 

Competência técnica: Assessoramento 
Conhecimentos relacionados: Análise de Relatório e Dados Gerenciais 

 
Objetivo Geral 
 
Capacitar o participante em conhecimentos sobre os mecanismos do sistema 
DCP para cadastro e andamento dos processos que tramitam na 1ª 
Instância, contribuindo para a otimização do tempo e para a garantia do 
alcance de resultados, mediante uso e análise dos relatórios analíticos e 
consolidados. 
 
Objetivos Específicos  
 
 Facilitar o monitoramento das atividades cartorárias; 

 Gerar resultados positivos; 
 Contribuir para a celeridade na tramitação dos processos judiciais; 
 Capacitar na funcionalidade de análise de resultados dos indicadores do 

Tribunal; 
 Possibilitar a melhoria no desempenho das atividades cartorárias; 
 Contribuir na redução da taxa de congestionamento do Tribunal. 
 
Metodologia e Recursos  
 
Aulas expositivas e aulas práticas em laboratório de informática. 
 
Conteúdo Programático 
 
 Relatório consolidado; 
 Relatórios analíticos; 
 Taxa de congestionamento; 
 Definição de metas. 
 
Avaliação 
 
Para este curso não se aplica verificação de aprendizagem. 
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Carga Horária  
 
06 horas. 
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