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1. Documento: 20026-2015-1
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 20026/2015  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Comunicação Interna - CI  
Assunto: Planejamento estratégico - Metas  
Unidade Protocoladora: SES - Secretaria de Saude  
Data de Entrada: 10/07/2015  
Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos  
Cadastrado pelo usuário: RAQUELAF  
Data de Inclusão: 10/07/2015 19:04   
Descrição: envia TAP dos projetos da Secretaria de Saúde: PJe com Saúde; Saúde em
Movimento; Saudavelmente e Clínica do Trabalho. 
 
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 20026-2015-1  
Nome: TAP Clinica do trabalho.pdf  
Incluído Por: Secretaria de Saude  
Cadastrado pelo Usuário: RAQUELAF  
Data de Inclusão: 10/07/2015 18:21  
Descrição: TAP Clinica do Trabalho 
 
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador Tipo Data

Raquel Aguiar Ferreira Login e Senha 10/07/2015 18:21



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO
Nome do Projeto: Clínica do Trabalho

Controle de Versões

Autor da Solicitação: Secretaria de Saúde

Email: saude@trt3.jus.br

Ramal: 7886

Versã
o

Data Notas da Revisão

<insira  considerações  adicionais  acerca  da  solicitação  ou  de  sua  
revisão>

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA

O perfil  de absenteísmo por adoecimento da população ativa deste Tribunal vem 
consistentemente  demonstrando  que  as  principais  causas  de  afastamento  ao 
trabalho são os transtornos mentais e as doenças osteomusculares. Para investigar 
as causas desse  adoecimento  e  conhecer  todas as variáveis  que possam estar 
ligadas ao trabalho, este Tribunal realizou, em 2013, um diagnóstico por meio da 
aplicação do Inventário de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho – IA_QVT. 
O  resultado  desse  diagnóstico  indica  que  a  Organização  do  Trabalho requer 
especial atenção deste Tribunal, tendo em vista o resultado negativo desse item, 
(resultado: 3,47. Leitura do resultado: de 0 a 3,9 significa mal-estar dominante), que 
evidencia a predominância de representações de mal-estar no trabalho, com risco 
de adoecimento.
A  fim  de  aprofundar  o  conhecimento  desta  Secretaria  de  Saúde  sobre  o  tema 
Organização  do  Trabalho  e  construir  soluções  que  promovam  a  melhoria  da 
Qualidade de Vida no Trabalho e, consequentemente, da prestação jurisdicional, é 
que foi proposto o projeto Clínica do Trabalho, em parceria com a UEMG, PUC-MG 
e CEFET, sem custos para este Tribunal.
Este projeto tem a intenção de promover o diálogo entre servidores, gestores e 
pesquisadores sobre questões que impactam a qualidade da vida e do trabalho, 
contribuindo com melhorias na gestão e organização do trabalho das situações de 
trabalho analisadas e fazendo com que todos se sintam partícipes das soluções a 
serem buscadas. Afinal, um trabalho repleto de sentidos e significados positivos 
trazem boas repercussões tanto para aqueles que o realizam, quanto para as 
organizações, de modo que essas possam dirigir suas ações de maneira mais 
responsável com os trabalhadores, e mais eficiente em relação ao seu trabalho com 
a sociedade.

OBJETIVO DO PROJETO
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1- Contribuir com melhorias na gestão e organização do trabalho das situações de 
trabalhos analisadas. 

2- Contribuir para a elaboração de estratégias de ação a partir da perspectiva da 
atividade  de  trabalho,  fornecendo  conhecimentos  e  instrumentos  para  os 
gestores. 

3- Aprofundar  teórica  e  praticamente  a  compreensão  e  o  uso  de  metodologias 
clínicas de escuta e intervenção sobre situações concretas de trabalho no setor 
público.

4- Aprofundar conceitos e expandir a utilização de abordagens clínicas sob a ética 
e a orientação ergológica sobre situações de trabalho.

ESCOPO DO PROJETO E REQUISITOS DE ACEITE

Resultado final: o projeto deverá entregar o diagnóstico dos pesquisadores sobre a 
organização do trabalho das Varas estudadas, dividindo-se nas seguintes entregas:

Entrega  1:  diagnóstico  da organização do trabalho da 15ª  Vara  do Trabalho no 
município de Belo Horizonte.

Entrega 2: diagnóstico da organização do trabalho de outra Vara do Trabalho a ser 
definida, no município de Belo Horizonte.

NÃO ESCOPO DO PROJETO

- Atendimentos individualizados.

- Participação  nas  Intervenções  resultantes  da  análise  que,  a  critério  da 
Administração, se fizerem necessárias. 

PREMISSAS 

- A concordância de participação dos magistrados e/ou servidores das Varas 
selecionadas.

RESTRIÇÕES 

- Os pesquisadores pleiteiam bolsa de pesquisa da Fapemig, para contratação 
de estagiários  para  dar  apoio  ao projeto.   A  falta  da  bolsa  de pesquisa, 
inviabilizaria o projeto.

CRONOGRAMA DE MARCOS

Marco
Previsão  de 
Encerramento

Diagnóstico da 15ª VT/BH dezembro 2015

Diagnóstico de outra VT/BH, a ser definida dezembro 2016
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PARTES INTERESSADAS

Nome
Instituição  ou 
setor

Função  no 
projeto

Contato (email/telefone)

Equipe VT 15ª VT/BH

VT/BH  a  ser 
definida

Grupo 
pesquisado

Denise Greco Assessoria  de 
Apoio às Varas do 
Trabalho

Catalizadora 
e promotora

Admardo e equipe FaPP / UEMG Psicólogos 
pesquisadore
s

Secretaria  de 
Saúde

Catalizadore
s  e 
promotores 
do trabalho

ORÇAMENTO

[Relacione os principais itens que envolvem custos no projeto, bem como o valor 
estimado e a existência de previsão orçamentária para a despesa. Informar apenas 
aqueles itens não triviais, excluindo os custos fixos do Tribunal (pessoal, energia, 
água, telefone, etc).]

Item de despesa Custo estimado (R$)
Há  previsão 
orçamentária
?

Não há custo para o Tribunal ----- ------

Nota: Este  documento  deve  ser  assinado  digitalmente  pelo  Gerente  do 
Projeto  e  enviado  via  e-pad para  a  o  Escritório  de  Projetos.  Não  é 
necessário o envio no formato impresso.

Aprovações

Função Nome Assinatura Data
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Gerente  de 
Projeto
Patrocinador
Escritório  de 
Projetos
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