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2ª Edição do “Prêmio Melhores Práticas de Gestão” 

O processo de votação da 2ª edição do “Prêmio Melhores Práticas de Gestão” foi realizado 

nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2014 de forma on line através do sistema 

“LimeSurvey/SPES”. Magistados e servidores participaram da eleição. 

A votação foi regulamentada pelo Provimento n° 12/2012, de 07 de maio de 2012 (alterado 

pelas Portarias n° 1117/2013, de 24 de setembro de 2013 e n° 20/2014, de 08 de janeiro de 

2014). 

A premiação ocorreu no dia 10 de março durante a quinta Reunião Ordinária do Comitê 

Executivo (Coex). 

Os autores das boas práticas premiadas receberam, além de certificado de Menção Honrosa 

e de elogios registrados nas respectivas pastas funcionais, prêmios cedidos pelo TJCE. 

O primeiro lugar recebeu um tablet de 16 GB; o segundo, um smartphone; e o terceiro, um 

tablet de 8 GB.  

Práticas premiadas 

 

COLOCAÇÃO PRÁTICA AUTOR(ES) 
LOCAL DE 

IMPLANTAÇÃO 
RESUMO 

1° 
Planejamento, metas 

e gestão de pessoas 

na administração 

judiciária como 

fator de valorização 

da imagem do 

Judiciário 

 

Juiz Erick 

Omar Soares 

Araujo 

 

Comarca de 

Itapiúna – CE 

 

Trata-se de sistema de 

gestão voltado para a 

otimização das tarefas 

desenvolvidas na vara. 

Busca focar no alcance de 

metas predefinidas a partir 

da subdivisão do acervo 

de processos por 

prioridade e matéria. 

 

2° 
Manual de rotinas 

cíveis e criminais 

 

Francisca 

Nelzeny 

Feitosa Santos 

 

14ª Unidade de 

Juizado 

Especial Cível 

e Criminal do 

Bom Sucesso 

Trata da criação de um 

manual de procedimentos 

cível e criminal, 

conferindo maior 

agilidade processual e 

sistematização das 



 
atividades forenses e 

judiciárias. 

 

3° 
Excelência no 

atendimento ao 

jurisdicionado 

 

Desa. Sérgia 

Maria 

Mendonca 

Miranda 

 

Gabinete da 

Desa. Sérgia 

Maria 

Mendonça 

Miranda 

 

Consiste na criação de 

uma rotina a ser seguida 

no atendimento ao 

público, buscando a 

satisfação dos 

jurisdicionados que 

buscam informações, 

orientações e 

agendamentos junto à 

Desembargadora. 

 
 


