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Ofício TRT7.GP Nº 99/2021

Fortaleza, 15 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Desembargador FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA
Gestor do Programa Trabalho Seguro

Assunto: Solicitação de Informações para Correição 2021

Senhor Gestor do Programa,

Diante da necessidade de prestar informações prévias

à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e ao Conselho

Nacional de Justiça, em virtude da Correição Ordinária a ser

realizada neste Regional, no período de 16 a 20 de agosto de

2021, venho solicitar a contribuição de Vossa Excelência no

sentido  de  informar  as  boas  práticas  eventualmente

relacionadas ao Programa Trabalho Seguro, preferencialmente

implementadas nos anos de 2019, 2020 e 2021 (até 31 de maio),

com vistas a atender ao item 13.2 do questionário integrado

dinâmico CGJT-CNJ, a seguir transcrito: 

13.2. Informe as boas práticas eventualmente relacionadas

ao Programa Trabalho Seguro. Relacione, sinteticamente, o

setor do Tribunal em que a prática foi implementada, a

descrição, a finalidade, os resultados obtidos, a data de

realização das medidas, bem como eventuais parcerias. 

Solicito,  ainda,  que  a(s)  boa(s)  prática(s)  já

implementada(s)  seja(m)  encaminhada(s)  para  o  endereço
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eletrônico presidencia@trt7.jus.br, em formato editável, até

o dia 26 de abril de 2021, haja vista o grande número de

informações que estão sendo coletadas por esta Presidência.

Caso venha a implementar uma nova boa prática até o dia 31 de

maio  de  2021 (data  de  corte  dos  dados),  as  informações

complementares poderão ser encaminhadas até o dia 18 de junho

de 2021.

No ensejo, fica esta Presidência à disposição para

qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Presidente do Tribunal
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