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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Caso queira assinar seu texto, utilize apenas o nome

Analista Judiciário. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota zero, correspondente à identificação

do candidato em local indevido.

• Nesta prova, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto

estruturado).

Um tribunal regional eleitoral elaborou o seu plano estratégico junto à cúpula de juízes. Do ponto

de vista administrativo, o plano foi bem elaborado, no entanto a estratégia não está sendo alcançada.

A maioria dos servidores não tem conhecimento da missão, da visão de futuro, dos valores, nem sabe

associar ao plano estratégico as atividades que executa no dia a dia do órgão. O mapa estratégico passou

a ser um mero cartaz sem significado nas paredes do tribunal.

Considerando que o princípio constitucional da eficiência vem ganhando cada vez mais destaque nos processos de gestão judiciária

e administrativa das cortes judiciais brasileiras; e considerando ainda que, para o alcance da eficiência, é necessário que os órgãos do

Poder Judiciário revisem suas estruturas, sua forma de funcionamento e, sobretudo, disponham de um plano bem estruturado para

executar adequadamente a estratégia e garantir a qualidade dos serviços prestados à população, redija um texto dissertativo a respeito

do plano estratégico do tribunal do caso hipotético descrito. Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir.

< Discorra sobre planejamento estratégico e sua finalidade. [valor: 10,00 pontos]

< Defina missão, visão e valores organizacionais. [valor: 10,00 pontos]

< Explique o que são objetivos estratégicos. [valor: 8,00 pontos]

< Aponte as possíveis falhas na execução da estratégia e as possíveis ações a serem adotadas para que a estratégia seja

alcançada. [valor: 10,00 pontos]
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