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1. Documento: 20026-2015-8
 
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: EPRGI - ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA
INSTITUCIONAL  
Cadastrado pelo usuário: RAQUELAF  
Data de Inclusão: 09/11/2020 17:53   
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: 20026-2015-8  
Nome: TEP.pdf  
Incluído Por: SECRETARIA DE SAUDE  
Cadastrado pelo Usuário: ARIANAC  
Data de Inclusão: 16/10/2020 17:31  
Descrição: TEP - Estresse no Trabalho  
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

ARIANA NASCIMENTO CERQUEIRA Login e Senha 16/10/2020 17:31



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP
Nome do Projeto: Estresse no Trabalho
Código  do  Projeto:  <Buscar  informação  com  o  Escritório  de  Projetos,  Riscos  e  
Governança Institucional>
Nome  e  Código  do  Programa  a  que  se  vincula  (se  for  o  caso):  PROG  15011  – 
Programa Trabalho Saudável e Seguro

Controle de Versões

Gerente do projeto: Geraldo Mendes Diniz

E-mail: saude@trt3.jus.br

Telefone: <Informe o telefone ou ramal>

Propósito do documento:  O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise  
geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a  
entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem  
como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser  
adaptados  conforme  as  necessidades  apresentadas  para  gerenciamento  do  projeto  e  do  
conhecimento gerado por esse.

Data Notas

<insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início Jan/2016 Nov/2016

Data real de início Jan/2016 Data  real  de 
encerramento

Jun/2016

Orçamento previsto R$ 442.000,00 Orçamento realizado R$ 0,00

Motivo de encerramento:

  Conclusão: Cancelamento do Projeto

Se o motivo for cancelamento, apresente de maneira estruturada as justificativas:

A fim de contribuir para o cumprimento do objetivo estratégico “assegurar um ambiente 
saudável  e  seguro”,  especialmente  diante  da  implantação  do  PJe,  foi  proposta  a 
realização  do  mapeamento  do  nível  de  stress  nas  unidades  organizacionais  e  o 
desenvolvimento de medidas de mitigação de suas causas. Quando bem elaboradas e 
implementadas,  essas  iniciativas  resultam em  mudanças  significativas  no  número  de 
fatores de riscos para a saúde e uma grande melhoria do bem-estar e da qualidade de 
vida dos trabalhadores. 

O projeto teve início em 2016, tendo sido realizado boa parte da etapa 1 (elaboração de 
vídeo de sensibilização, orientação sobre o teste de medição do índice de estresse e 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP
Nome do Projeto: Estresse no Trabalho
Código  do  Projeto:  <Buscar  informação  com  o  Escritório  de  Projetos,  Riscos  e  
Governança Institucional>
Nome  e  Código  do  Programa  a  que  se  vincula  (se  for  o  caso):  PROG  15011  – 
Programa Trabalho Saudável e Seguro

aplicação). Devido a falhas cometidas pela Contratada relacionadas ao envio e aplicação 
do  teste,  a  Administração reconheceu  a  inexecução total  do  Contrato  por  ruptura  de 
confiança. 

Em  relação  ao  escopo  e  mudanças 
aprovadas, podemos afirmar que:

escopo integralmente atendido. 

escopo parcialmente atendido.

Em  relação  à  qualidade  do  projeto, 
podemos afirmar que:

qualidade plenamente alcançada.

 

 qualidade parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega Situação Data

Etapa 1:  Mapeamento do nível de 

stress  das  unidades, 

compreendendo  elaboração  de 

vídeo de sensibilização, orientação 

sobre o teste e aplicação.

Parcial Jan a jun/16

xx



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP
Nome do Projeto: Estresse no Trabalho
Código  do  Projeto:  <Buscar  informação  com  o  Escritório  de  Projetos,  Riscos  e  
Governança Institucional>
Nome  e  Código  do  Programa  a  que  se  vincula  (se  for  o  caso):  PROG  15011  – 
Programa Trabalho Saudável e Seguro

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega Motivo

Etapa 2: Relatório gerencial técnico 
e apresentação dos resultados

Cancelamento do projeto devido a falhas no envio e 
aplicação do teste (etapa 1).

Etapa 3: Intervenções Cancelamento do projeto devido a falhas no envio e 
aplicação do teste (etapa 1).

Etapa 4: Definição e elaboração de 

questionário  sobre  o  stress  para 

ser  incluído  no  exame  médico 

periódico do Tribunal

Cancelamento do projeto devido a falhas no envio e 
aplicação do teste (etapa 1).

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste  aqui  informações  relevantes  para  a  melhoria  do  processo  de 
gerenciamento  de  projetos  e/ou  informações  úteis  para  a  execução  de 
projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento 

C Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S Eventos que geraram problemas significativos
O Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP
Nome do Projeto: Estresse no Trabalho
Código  do  Projeto:  <Buscar  informação  com  o  Escritório  de  Projetos,  Riscos  e  
Governança Institucional>
Nome  e  Código  do  Programa  a  que  se  vincula  (se  for  o  caso):  PROG  15011  – 
Programa Trabalho Saudável e Seguro

Tip
o

Descrição
Experiência Adquirida

S Falhas no envio  dos testes  psicológicos aos 
magistrados  e  servidores  do  Tribunal  (o 
Instituto  contratou  outra  empresa  para  envio 
dos testes aos e-mails da população do TRT). 

Detalhar  e  especificar  as 
cláusulas  relacionadas  a 
terceirização  e  a  “ 
subcontratação”  de  seviços 
afetos aos projetos.

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto.

Gerente do Projeto Data

Geraldo Mendes Diniz

Gestor do programa (se for o caso) Data

Ciente do conteúdo deste termo.

Patrocinador Data

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança 
Institucional (EPRGOV). Não é necessário o envio no formato impresso.
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