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PLANO INSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PIQ 2015 

1. Introdução 

A Escola Judicial do TRT da 23ª Região no cumprimento de sua finalidade coloca à disposição 

dos Magistrados e Servidores o PIQ 2015. Trata-se do principal instrumento de 

planejamento das ações de capacitação do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, 

alicerçado nos objetivos estratégicos previstos no Plano de Gestão 2014-2020, com vistas a 

alcançar sua missão institucional e objetivando aperfeiçoar o quadro de pessoal com 

transparência, agilidade, inovação e criatividade, em prol da melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. 

Este plano tem como combinação o tripé estratégico da busca pelo conhecimento, isto é, a 

disposição pelo aprender; a habilidade para as práticas necessárias, ou seja, o saber e fazer 

bem feito; e, a postura comportamental, sendo representada pelo querer/saber e fazer 

corretamente, a fim de propiciar o crescimento pessoal e laboral de todos os magistrados e 

servidores com o intuito de melhorar o desempenho institucional. 

Em 2015 o PIQ foi elaborado com base em programa de formação inicial, cursos de 

reciclagem anual, atualização do levantamento de necessidades de treinamento, realizado 

através de questionário individual, coleta de informações junto a servidores e chefias, bem 

como demandas por treinamento advindas de processos administrativos e auditorias, na 

linha condutora de compartilhar responsabilidades, demandas e recursos orçamentários. 

Neste enfoque, destaca-se como estratégia adotada, trabalhar as oportunidades de 

capacitação com base na análise do comportamento a ser requerido para atender a missão 

das Unidades Administrativas e Judiciárias. O mapeamento das competências setoriais vem 

sendo implementado mediante a combinação da busca pelo conhecimento, a habilidade 

para as práticas necessárias e a postura comportamental de magistrados e servidores 

requerida para o melhor desempenho das atividades que lhe são confiadas. 
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O plano utiliza a referência da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da 

administração pública federal direta que estabelece, entre outras, as seguintes diretrizes: 

o Incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação 

voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e 

individuais; 

o Assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 

externa; 

o Promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 

exercício de atividades de direção e assessoramento; 

o Incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelos órgãos da 

administração pública, mediante o aproveitamento de habilidades e 

conhecimentos de servidores de seu próprio quadro de pessoal. 

Nesta perspectiva, serão desenvolvidos cursos presenciais, semipresenciais e a distância e 

estimuladas práticas de aprendizado no ambiente de trabalho. 

Para atender ao preconizado, o Tribunal enfrenta o desafio de assegurar o 

comprometimento de todas as unidades administrativas para a implementação do Plano 

Institucional de Qualificação de Servidores - PIQ 2015, tendo em vista que os eixos temáticos 

foram delineados a partir de diagnóstico organizacional para o desenvolvimento de 

competências em função do Plano de Gestão 2014-2020.  
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2. Objetivos do Plano 

2.1. Objetivo Geral 

o Proporcionar aos magistrados e servidores todas as condições necessárias ao 

pleno desenvolvimento da carreira, ao aprimoramento profissional e à 

melhoria da eficácia administrativa, a fim de aprimorar, continuamente, os 

serviços prestados à sociedade. 

2.2. Objetivos Específicos 

o Promover ações que atendam às necessidades de capacitação dos 

magistrados e servidores do TRT da 23ª Região em consonância com a missão, 

visão de futuro, valores institucionais e objetivos estratégicos; 

o Gerir o modelo adotado de forma compartilhada com as Unidades, de modo 

que as necessidades levantadas e as competências mapeadas tornem-se 

estratégicas para a capacitação;  

o Promover a valorização e o desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais, a fim de aprimorar a prestação de serviço jurisdicional; 

o Sistematizar o programa de capacitação a partir das necessidades reais e não 

de demandas aleatórias, capazes de agregar valor ao TRT da 23ª Região e aos 

magistrados e servidores, com foco em resultados. 

o Otimizar recursos evitando gastos e esforços em treinamentos 

desnecessários; 

o Favorecer a equidade do acesso às ações de capacitação no Plano 

Institucional de Qualificação; 

o Contribuir para o crescimento profissional e pessoal dos Magistrados e 

Servidores, visando à melhoria do clima organizacional; 
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o Incentivar o repasse de conhecimentos adquiridos por Magistrados e 

Servidores em construção de modelos “informais de capacitação e 

desenvolvimento” de baixo custo. 
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3. Diretrizes 

O processo de elaboração do PIQ 2015 contempla o levantamento das Necessidades de 

Capacitação das Unidades Administrativas e Judiciárias, através de mensagem eletrônica e 

identificação das necessidades de programa de integração destinado aos novos 

colaboradores, programa de formação, reciclagem anual e capacitação e treinamento de 

cada unidade administrativa, bem como foram colhidas sugestões e opiniões por meio de 

formulário próprio disponível na intranet. 

Os cursos poderão ser presenciais, a distância ou semipresencial, participação em encontros, 

congressos, seminários ou eventos similares e deverão ter correlação com o cargo ou 

ambiente organizacional. 

As linhas de atuação que estabelecem as diretrizes de capacitação concentram atividades no 

desenvolvimento organizacional, desenvolvimento gerencial, desenvolvimento de 

competências técnicas e no desenvolvimento de atitudes ou comportamental. 

Com foco na otimização dos recursos e valorização dos talentos do Tribunal, na realização 

dos eventos ou análise quanto à conveniência de participação em eventos externos, a Escola 

Judicial observará, necessariamente: 

1º. A possibilidade de a capacitação ocorrer sem ônus para o Tribunal, por meio de 

parcerias ou cursos disponibilizados pelos Órgãos Superiores; 

2º. Realização de cursos de capacitação por meio de instrutores do quadro de pessoal, 

entre magistrados e servidores. 

3º. Parcerias com outros Órgãos visando repartir os custos de contrações in company. 

4º. Favorecer as iniciativas de capacitação que contemplem mídias alternativas para um 

maior número de servidores a um menor custo para o TRT da 23ª Região. 

 



Plano Institucional de Qualificação  Página 8 

 

4. Metodologia 

Etapas básicas para desenvolvimento das atividades: 

o Diagnóstico das necessidades de capacitação: 

Programa de formação inicial, curso de reciclagem anual, atualização do 

Levantamento de Necessidades de Treinamento, realizado através de questionário 

individual, coleta de informações junto a servidores e chefias, demandas por 

treinamento advindas de processos administrativos e auditorias. 

o Programação da capacitação com as seguintes linhas de desenvolvimento 

a) Iniciação ao Serviço Público – Conhecer a missão e a visão do TRT 23ª Região e sua 

integração ao ambiente institucional; 

b) Formação Geral – Oferecer um conjunto de informações sobre a importância dos 

aspectos profissionais vinculados à formulação, ao planejamento, à execução e ao 

controle das metas institucionais; 

c) Gestão - Preparar para o desenvolvimento da atividade de gestão, que deverá se 

constituir em pré-requisito para o exercício de funções de chefia, coordenação, 

assessoramento e direção; 

d) Interação entre ambientes – Capacitar para o desenvolvimento das atividades 

relacionadas e desenvolvidas em mais de um ambiente organizacional;  

e) Específica – Capacitar para o desempenho de atividades vinculadas ao ambiente 

organizacional em que atua e ao cargo que ocupa. 

o Apresentação do PIQ 2015 ao Diretor da EJUD, com vistas à aprovação da 

Presidência. 

o Execução do Plano, com a distribuição de atribuições e competências. 

o Avaliação e acompanhamento das ações de capacitação. 
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5. Tipos de Eventos 

o Eventos Internos 

Realizados nas dependências do TRT 23ª Região, ou em locais por ele definidos, 

ministrados por instrutores próprios ou contratados. O conteúdo, a carga-horária, 

o público-alvo e as demais características dos eventos serão definidos e 

supervisionados pela EJUD, mediante planejamento (proposta) apresentado pelo 

instrutor e/ou organizador. 

o Eventos Externos 

Promovidos e organizados por terceiros, abertos ao público. 

o Educação a distância 

Mediada por tecnologias em que alunos e professores estão separados espacial 

e/ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente 

presencial de ensino-aprendizagem. 
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6. Avaliação 

Deverão ser realizadas avaliações pela EJUD 23, a cada treinamento pelos participantes e 

periodicamente, com o intuito de identificar se os colaboradores adquiriram conhecimentos, 

habilidades e atitudes. 

A aplicação do tipo da avaliação envolve a análise do contexto, medindo reação, 

conhecimento e habilidades adquiridas, impacto no ambiente de trabalho e resultados por 

meio da aplicação de questionários junto aos participantes e respectivos gestores das 

unidades. 

Neste contexto, ainda, analisa-se a relação entre custos e benefícios organizacionais da 

implementação de programas de treinamento. 

7.  Execução do Plano 

A execução do Plano Institucional de Qualificação 2015 é de responsabilidade da equipe da 

EJUD 23 em conformidade com o Cronograma de Execução (anexo 2), que poderá sofrer 

ajustes de acordo com as necessidades. 

8. Resultados Esperados 

o Formação e treinamento continuado de acordo com as necessidades identificadas; 

o Transparência e clareza quanto às ações de capacitação; 

o Avaliação das ações de capacitação e mensuração do desempenho dos participantes 

para análise da efetividade do Plano. 
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9. Eixos temáticos  

Optou-se pelo conceito de eixos temáticos para o planejamento das ações de capacitação. 

Os eixos temáticos foram definidos pela EJUD 23 e os gestores de capacitação, tendo como 

premissa o Plano de Gestão 2014-2020. O consenso foi firmado por domínio temático e pelo 

direcionamento estratégico organizacional, da seguinte forma: 

 

Com a adoção deste modelo foi possível estabelecer uma visão estratégica de longo prazo, 

traduzindo as diretrizes organizacionais em ações de desenvolvimento de pessoal, 

reconhecendo as fragilidades de capacitação que mais se destacaram na avaliação efetuada 

pelas unidades e as áreas que demandam maior atendimento. 

Por meio do Levantamento de Necessidades de Capacitação 2015 foram auferidos dados 

estatísticos que possibilitaram planejar as perspectivas de capacitação que mais se 

destacaram na pesquisa. Eles revelam-se importante instrumento de sistematização das 

oportunidades de aquisição de conhecimento. 
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Mostra-se imprescindível que as unidades judiciais e administrativas envidem esforços 

conjuntos com a EJUD 23 para prospectar eventos, com ou sem ônus, que venham a atender 

as prioridades eleitas. 

10. Vinculação Estratégica 

 
11. Disponibilidade Orçamentária 

 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 1.300.000,00 

Diárias no país     300.000,00  

Passagens para o país      115.000,00  

Outros serviços de terceiros - pessoa física     200.000,00  

Diárias a colaboradores eventuais no país 7.000,00 

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica     560.000,00  

Comissões e Corretagens 15.000,00 

Indenização de Transporte – Pessoal Civil  85.000,00       

Outros Serv. Terceiros – Pes.Jurid-Op.Intra-Orç. 3.000,00        

Obrig. Tribut. E Contrib-Op.Intra-Orçamentárias 15.000,00        

Fonte: P:\SOF\TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIA 
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 CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS 440.000,00  

Diárias no país     180.000,00 

Passagens para o país       23.000,00  

Outros serviços de terceiros - pessoa física     155.000,00  

Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 50.000,00 

Comissões e corretagens 3.000,00        

Indenização de Transporte – Pessoal Civil       240.000,00  

Obrigações tributárias e contrib. op. intra-orcamentárias        5.000,00  

Fonte: P:\SOF\TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIA 
 

12. Metas 

12.1 Metas estabelecidas para a capacitação de servidores: 

Total de servidores Servidores capacitados Índice de satisfação 

841 80% 80% 

 
12.2 Números propostos para o PIQ 2015: 

Item de Controle Valores 

Investimento por servidor 1.545,78 

Número de ações 66 

Número de turmas 96 

Total de vagas ofertadas 4.185 

Investimento por vaga ofertada 310,63 

Carga horária média dos eventos de capacitação oferecidos 16 

Meta de preenchimento de vagas 80% 

* O número de ações pode ser alterado em razão do Plano Anual de Capacitação de TIC 

 

12.3 Metas estabelecidas para a capacitação de magistrados: 

Total de Magistrados Total de capacitados Índice de satisfação 

87 80% 80% 
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12.4  Números propostos para o PIQ 2015: 

Item de Controle Valores 

Investimento por magistrado R$ 5.057,47 

Número de eventos 9 

Número de turmas 11 

Total de vagas ofertadas 218 

Investimento por vaga ofertada R$ 2.018,35 

Carga horária média dos eventos de capacitação oferecidos 30 

Meta de preenchimento de vagas 80% 

13. Distribuição de recursos por área de interesse (servidores) 

Áreas de Interesse Parcela do Orçamento Dotação (R$) 
Desenvolvimento Interpessoal 10% 130.000,00 
Gestão Estratégica e Desenvolvimento Gerencial 10% 130.000,00 
Gestão da Informação e Documental 10% 130.000,00 
Gestão de Pessoas 10% 130.000,00 
Jurídico-Administrativa 5% 65.000,00 
Jurídico 30% 390.000,00 
Logística, orçamento público e auditoria 10% 130.000,00 
Saúde 3% 39.000,00 
Segurança 2% 26.000,00 
Tecnologia da Informação 10% 130.000,00 
Total  100% 1.300.000,00 

14. Distribuição de recursos por área de interesse (magistrados) 

Áreas de Interesse Dotação (R$) 
Argumentativo-discursivo 

440.000,00 

Jurídico-diquelógico 
Jurídico-deontológico 
Político-institucional 
Sócio interativo 
Administrativo-funcional 
Jurisdicional-trabalhista 
Jurídico-trabalhista 
Sociopsicológico 
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15. Desdobramento dos Eixos Temáticos em Áreas de Interesse 

o Servidores 

Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Desenvolvimento Interpessoal 

 

Comunicação e relacionamento interpessoal  40   40 

Desenvolvimento de competências interpessoais   40   

Gestão de conflitos    40  

Humanização, relacionamento interpessoal e ética  40    

Libras - Língua Brasileira de Sinais 25 

Socialização, comunicação e trabalho em equipe   40   

 

Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Gestão Estratégica e 
Desenvolvimento Gerencial 

Equipes de alto desempenho (liderança)  40  40  

Formação de multiplicadores / instrumentos de treinamentos   30   

Gestão de mudanças/serviços públicos  40    

Gestão de processos   30   

Gestão de projeto    20  

Gestão de riscos  20    

Gestão estratégica   30   

Encontro Estadual de Integração     700 
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Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Gestão da Informação e 
Documental 

Gestão da documentação e da informação no ambiente 
jurídico 

  40   

Gestão do conhecimento     30 

 

Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Gestão de Pessoas 

Clima Organizacional    30  

Escola de Palestrantes   30   

Fundo de Previdência do Serviço Público Federal    20  

Gestão de avaliação de resultados   30   

Gestão por competências  20  20  

Gestão de pessoas  30  30  

Canto Coral 30 

 

Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Jurídico-Administrativa 

Aposentadoria, Pensão e Abono de Permanência     30  

Atualização da Lei 8.112/90   30   

Procedimentos de Investigação, Sindicância e PAD  30    

Elaboração de pareceres    20  

Redação Oficial  40  40  
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Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Jurídico 

Direito do Trabalho - atualizações  40 40 40 40 

Direito Processual do Trabalho 30 40 40 40 40 

Elaboração de acórdãos e ementas   40  40 

Elaboração e atualização de cálculos judiciais  30 30 30  

Formação de Secretário de Audiência  20  20  

Preparação para Assistência e Assessoria Jurídica  40 40 40 40 

Reciclagem para Oficiais de Justiça   40  40 

Redação e Gramática (ênfase nas novas regras ortográficas)   40  40 

Técnica de argumentação jurídica   30   

Uso e funcionalidades do Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT)   120   

Atividade correicional 10     

Ação Civil Coletiva  30    

9º Ciclo Internacional do Direito Constitucional e do Trabalho     600 

 
 

Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Saúde 

Alimentação saudável    40  

Doenças ocupacionais LER/DORT     40 

Qualidade de vida no trabalho  40    

Saúde mental do trabalhador     40 

Ergonomia  20    
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Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Logística, orçamento público 
e auditoria 

Programação e execução orçamentária e contabilidade   10   10 

Auditoria governamental e de contratos   20  20  

Sistema de Controle Interno    20  

Elaboração de projetos básicos e termos de referência    30   

Fiscalização de contratos administrativos  20  20  

Licitações e contratos administrativos 30   30  

Contratação de Solução em TI   20   

Legislação Tributária e Previdenciária  40    

Pregão presencial e eletrônico     20 

 

Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Segurança 

Reciclagem Anual de Agentes de Segurança    20  

Saída ordenada em caso de sinistros e primeiros socorros   40   

Manipulação de equipamentos de combate a incêndio     40  
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Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Tecnologia da Informação 

Editor de imagens    20  

Editor de texto (Intermediário)   20   

Editor de texto (Avançado)    20  

Planilha eletrônica (Intermediário)    20  

Planilha eletrônica (Avançado)     20 

Webdesigner   10   

PDTIC - Plano Anual de Capacitação de TIC  10 10 10 10 

ACCESS  20    

 

o Magistrados 

Área de Interesse Ação de Capacitação 
Distribuição de vagas por bimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 

Argumentativo-discursivo 
Jurídico-diquelógico 

Jurídico-deontológico 
Político-institucional 

Sócio interativo 
Administrativo-funcional 
Jurisdicional-trabalhista 

Jurídico-trabalhista 
Sociopsicológico 

Formação Inicial Módulo Regional 06     

Semana Jurídica – Formação inicial e continuada   75  75 

Formação Inicial – Módulo Nacional  06    

Segurança Pessoal para magistrados    30  

Administração de Vara do Trabalho - ENAMAT     05 

Técnica de Instrução Processual – ENAMAT  05    

Prova Pericial em Acidentes e Doenças – ENAMAT  03  03  

A Criança, o Adolescente e a Justiça do Trabalho – ENAMAT   05   

Relacionamento da Justiça com a Mídia – ENAMAT     05 
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16. Eventos externos de interesse institucional (servidores) 

Evento Participantes 

Áreas de Administração Orçamentária, Financeira e de Contabilidade Pública 10 
Tesouro Gerencial 2 
Conbrascom - Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça 2 
Simpósio e Congresso dos Serviços de Qualidade de Vida e Saúde do Poder 
Judiciário 

4 

COBIT 5 Foundation 5 
CNASI -  Congresso Latino Americano de Segurança da Informação, Auditoria e 
Governança de TIC 

3 

Gestão Estratégica 2 
Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário 2 
Curso de Formação para Cipeiros 5 
Simpósios NDJ  5 
Congresso de QVTSPB 2 
Congresso para pregoeiros 2 
Encontro de Bibliotecários e Documentalistas da Justiça do Trabalho 1 
Congresso Brasileiro de Auditoria Interna 2 
Reunião CONEMATRA 8 
Gestão Socioambiental 5 
Fórum sobre Educação Corporativa 4 
Congresso de Odontologia 2 
Congresso da ABED 2 
Cerimonial no Poder Judiciário  2 
Gestão de RH e Legislação Aplicada ao Setor Público Federal 4 
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17. Cronograma de execução 

Cronograma.xls 


