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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (BP) E BOAS IDEIAS (BI)
 IDENTIFICAÇÃO DA BOA PRÁTICA/BOA IDEIA 

    IDENTIFICAÇÃO DO(S) IDEALIZADOR(ES) 

TÍTULO
Semana de bem com a vida (evento anual)

NOMES:
A idealização do evento foi da servidora Tyara Paula Placida Level em parceria com a servidora Nancis Tereza Danieli de Lima 
em 2013.

EMAILS E UNIDADES DOS IDEALIZADORES:
tyara.level@tri1.jus.br -Seção de Des. e Aval. de Recursos Humanos (Seder)
nancis.tereza@trf1.jus.br - Seção de Depósito e Arquivo Judicial (Sedaj)
    CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA 
CATEGORIA
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

UNIDADES ENVOLVIDAS
O rol de unidades envolvidas depende do tipo de atividade que desenvolvemos em cada evento. Citarei as unidades que 
geralmente são envolvidas: SEDER-RR, SEBES-RR, SECAD-RR, SEINF-RR, SESEG-RR.
O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO DA BP:
Anecessidade de oferecer um pouco mais de qualidade de vida para os servidores da SEJRR.

QUANDO A BOA PRÁTICA FOI IMPLANTADA:
2013

O QUE CONTRIBUIU PARA A BP SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADO
O empenho dos servidores que realizam o evento; a divulgação que é feita do evento.
    RESUMO 

    DESCREVA COMO FUNCIONA A BP/BI (DESCRIÇÃO SUMARIZADA) 

Trata-se de evento realizado anualmente pelo Probem da SJRR visando proporcionar mais qualidade de vida dos servidores. É composto por 
palestras de temas voltados para a saúde e bem-estar dos servidores.

Definimos a data de realização do evento (geralmente é no mês de maio, aniversário da SJRR);
Definimos a programação preliminar;
Buscamos patrocínio/parceiros;
Montamos a programação com o que tivemos conseguido;
Definimos a programação definitiva;
Montamos programação para divulgar por email;
Fazemos a divulgação por amail;
Realizamos o evento;
Fazemos o relatório do evento.

    DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS 
A maior dificuldade é fazer com que os servidores participem das ações, pois muitos só se envolvem com o trabalho ignorando/desconhecendo
o que acontece na seccional.
Outra dificuldade é a falta de liberação dos servidores por parte das chefias e o fato de algumas chefias condicionarem a ida do servidor para o
evento à posterior compensação de horário.
    CRONOGRAMA/DURAÇÃO DO PROJETO 

JUDICIAL
ADMINISTRATIVA
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Janeiro, fevereiro e março de cada ano: 
- definimos a data de realização do evento;
- buscamos patrocínio/parceiros;
Março de cada ano: 
- definimos a programaçao preliminar;
Abril: de cada ano 
- montamos a programação com o que tivermos conseguido;
Maio de cada ano:
- definimos a programação definitiva;
- montamos a programação para divulgar por email;
- fazemos a divulgação por email;
- realizamos o evento;
- elaboramos o relatório do evento.
    RECURSOS ENVOLVIDOS 
FÍSICOS MATERIAL E PESSOA
Recursos materiais: os materiais físicos dependem do tipo de atividade 
que fizermos; geralmente utilizamos computador, data show, 
impressora, microfone, papel e caneta.

FINANCEIROS:
Em 2015 e 2016 conseguimos, respectivamente, um patrocínio de 
R$ 3 e R$ 2 mil com a Caixa Econômica Federal.

    QUANTO TEMPO FOI INVESTIDO NA: 
CONCEPÇÃO:
20 horas (por ano)

IMPLANTAÇÃO:
5 horas (por ano)

    HOUVE TROCA DE CONHECIMENTO 
NA UNIDADE?
Sim. O que foi transmitido aos servidores durante as palestras e atividades realizadas.

NO TRF
Não.
NA 1 REGIÃO
Não.

COM OUTRAS REGIÕES
Não.

NO CJF OU CNJ
Não.

FORA DA JF
Não.

    PARCERIAS 
Na edição de 2015 tivemos os seguintes parceiros:
- Caixa Econômica Federal: ajudou com um patrocínio de R$3 mil reais;
- Sebrae Roraima: cedeu palestrante para realização de palestra;
- Senac Roraima: cedeu palestrante para realização de palestra;
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- Restaurante Navalho: ofereceu uma oficina sobre harmonização de pratos e vinhos;
- Clínica Theo Tokos: cedeu dois profisisonais para realização de palestras;
 - Mary Kay: ofereceu oficina de maquiagem e cuidados com a pele;
- Associação dos Artesãos e Similares de Roraima: fizeram exposição de artesanato local no hall da SJRR;
- Centro de Tradições Gaúchas de Roraima: cedeu campo de futebol para realização de torneio dos servidores.
Na edição de 2016 tivemos os seguintes parceiros
- Caixa Econômica Federal: ajudou com um patrocínio de R$2 mil reais;
- Sebrae Roraima: cedeu palestrante para realização de palestra;
- Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador (Cerest): cedeu palestrante para realização de palestra;
- Hemocentro de Roraima: cedeu palestrante para realização de palestra;
- Sebrae Roraima: cedeu palestrante para realização de palestra;
- Associação Atlética Banco do Brasil: cedeu campo de futebol para realização de torneio dos servidores.

   RESULTADOS ALCANÇADOS 
Alguns servidores elogiam as palestras e demais atividades propostas. 
Alguns servidores gostariam que realizassémos mais eventos.
Há uma certa frustração por parte dos organizadores quanto ao baixo número de servidores que participam das atividades. De 2015 para 2016 
dimunímos a programação do evento já que a participação é considerada baixa.
   ALGUÉM OU ALGUMA UNIDADE UTILIZA A PRÁTICA? 
Não sabemos.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO1 

MACRODESAFIOS
Melhoria da gestão de pessoas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS:
Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal

   A PRÁTICA FOI DIVULGADA OU CONCORREU A ALGUM PRÊMIO? INDIQUE 
Não concorreu a nenhum prêmio.

   A PRÁTICA AINDA ESTÁ SENDO UTILIZADA? 
Realizamos o evento anualmente.

   TÍTULOS DOS ANEXOS 
Programação da Semana de Bem com a Vida 2013.
Programação da Semana de Bem com a vida 2014.
Programação da Semana de Bem com a Vida 2015.
Programação da Semana de Bem com a vida 2016.


