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SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

Premente é a necessidade de se proporcionar uma estrutura para o serviço de expedição 

compatível com o volume da demanda e a diversidade das atividades desenvolvidas pela 

unidade responsável – Subsecretaria de Expedição – DSAA. Para tanto, faz-se necessário 

munir a área com instrumentos que lhe permitam executar o serviço de maneira 

padronizada e profissional, não só do ponto de vista da gestão de pessoas como também 

da utilização de metodologia e sistema informatizado adequados. 

 

DESCRIÇÃO 

Terceirizar a execução do controle e trâmite interno de documentos, observando as 

etapas de recepção, conferência, tratamento, distribuição, entrega e postagem, 

aprimorando o fluxo das rotinas da unidade, adequando a metodologia de trabalho e 

alinhando os sistemas informatizados para fins de controle financeiro das faturas do 

correio, rastreamento dos documentos distribuídos, dentre outros.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Promover maior coordenação das atividades relativas à mensageria no âmbito do 

TRT3, aprimorando a gestão da informação, agilizando o transporte e entrega dos 

documentos, minimizando o extravio e padronizando a identificação e 

encaminhamento. 

� Melhorar a gestão e a fiscalização dos serviços postais contratados pelo TRT3, com 

ênfase no controle e conferência do faturamento. 

� Manter um sistema padrão de logística de informação que permitirá a 

implantação, posterior, de um protocolo administrativo centralizado. 

 

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA  

Otimização da logística de materiais, bens e serviços. 
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