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Conceitos fundamentais – Ato 13/2018
Art. 6º 

I - Macroprocesso: conjunto de processos de trabalho pelos quais o TRT7 cumpre 

a sua missão e cuja operação tem impactos significativos na forma de funcionamento 

da Instituição; cada macroprocesso engloba vários processos, por meio dos quais são 

viabilizados os resultados pretendidos pelo órgão;

II - Processo de trabalho: conjunto de recursos e atividades relacionados entre si de 

forma lógica e coerente, no tempo e no espaço, com objetivo, início e fi m definidos, que 

transformam insumos (entradas) em produtos (saídas), agregando valor e produzindo resultados;

III - Subprocesso: constitui-se em um nível maior de detalhamento dos processos, que demonstra 

os fluxos de trabalho e atividades sequenciais e interdependentes,  necessárias e suficientes para a 

execução de cada processo institucional;

IV - Atividade: ação executada que tem por finalidade dar suporte aos objetivos da  instituição. As 

Atividades  correspondem  a  “o  quê”  é  feito  (nome  da  atividade)  e 

“como” é feito (descrição da atividade) durante o processo. Deve ser descrita com o 

verbo no infinitivo;



Conceitos fundamentais
VI - Unidade Administrativa  Responsável  pelo  Processo:  unidade  “dona”  do processo, a 

quem, em regra, compete normativamente a entrega do respectivo “produto”;

VII- gestor do processo: responsável pela gestão das atividades do processo de trabalho, assim 

como pela incorporação de melhorias e pelo monitoramento dos indicadores de desempenho do 

processo, facilitando as ações e o fluxo de trabalho interno;

IX - Gestão de processos: conjunto de práticas tendentes a identificar, analisar, projetar, desenhar, 

documentar, monitorar e avaliar os processos de trabalho, almejando sua melhoria contínua e a 

consecução dos objetivos estratégicos da instituição;

X - Fluxo de trabalho: descrição da sequência de execução das diversas atividades que compõem 

o processo, indicando a atividade ou as atividades possíveis de execução após a conclusão de uma 

atividade precedente; 



Conceitos fundamentais
XII - mapeamento  de  processos: descrição  gráfica  do  funcionamento  de  um processo por 

meio de fluxos, auxiliando a visualização do processo, o relacionamento de  suas  variáveis  e  o  

relacionamento  com  outros  participantes,  eventos,  resultados, dentre outros; ;

XIV- agregação de Valor: resultado de atividade do processo que após realizada contribui para a 

satisfação do cliente ou para garantir o cumprimento de políticas ou de regulamentação aplicável 

ao processo de trabalho; 

XVI - grupo de Trabalho para Melhoria de Processo (GTMP) – grupo especialmente designado 

para desenvolvimento e implantação de projeto de melhoria de processo.
































































































