










OsfluxosdosprocessosdetrabalhoaprovadosepublicadospeloEPI/TRT7,
na forma estabelecida pelo caput, deverão ser observados e cumpridos por todas as
unidades envolvidas.

.A metodologiadegerenciamentodeprocessosdetrabalhoadotadapelo
EPI/TRT7 terá por finalidade:

- estabelecer, no âmbito do TRT7, uma linguagem comum no que se refereà
gestão por processos;

- padronizar os modelos de documentos, as fases e os processos do ciclo de
vida dos processos de trabalho;

- consolidar os registros, documentar os processos organizacionais, avaliar
as melhores práticas edifundir aprendizados;

. estabelecer um conjunto de documentos para os processos de trabalho, de
acordo com sua fasee classificação; e

- flexibilizar autilizaçãodosprocessosaseremexecutadosedosdocumentos
a serem elaborados, de acordo com a complexidade, o alinhamento estratégico e as
particularidades decadafluxo deprocesso de trabalho.

. Paracadaprocessodetrabalho indicadoparamapeamentoe/oumelhoria
deverá ser gerado um processo no sistema PROAD, onde serão mantidos os artefatos
gerados.

. Todo fluxo de processos de trabalho aprovado será juntado
ao processo administrativo correspondente.

. O detalhamento dos documentos, procedimentos e produtos concer-
nentes à metodologia ora estabelecida constará de Manual de Gestão de Processos de
Trabalho, editado por ato próprio.

. Mediante ato próprio se realizará a priorização dos processos de tra-
balho deste Tribunal a serem mapeados, considerando-se a concepção preliminar de
sua importância para o alcance da estratégia organizacional, se o processo contribui
diretamente para a cadeia de valor do TRT7 e a existência de fragilidades e/ou riscos
já identificados em análises ambientais ou auditorias, internas ou externas.

A priorização de determinado processo não estratégico em detrimento de
outros poderá ter por causa a urgência de sua melhoria, por comando legal ou outro
motivo cogente, hipóteseem queserá considerado “prioritário” .

A priorização tratadanesteartigo poderásedar em etapas, conformesejam
identificados os processos institucionais do órgão.
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A administraçãodemandaráaosgestoresdoTRT7, oportunamente, arelação
dos processos de trabalho existentesem suasunidades, com indicação de juízo depri-
oridade, bem como a adoção das medidas necessárias ao seu mapeamento, análise e
implementação demelhorias.

Umavez


