
      

Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  

  

  

  

Dados pessoais do(s) autor(es) da prática:  

Nome: BRUNO LEONARDO CAMARA CARRÁ  

Cargo: Juiz Federal  

Órgão: Justiça Federal de Primeiro Grau no Estado do Ceará  

Cidade/UF: Fortaleza/CE  

  

Síntese da prática  

  

Título: Sistema de Avaliação Funcional  

Categoria: BOAS PRÁTICAS DOS MAGISTRADOS NA JUSTIÇA FEDERAL  

  

Descrição (até 4.000 caracteres):  

  

1. Período de atividade prática e os principais objetivos.  

Em produção desde Janeiro de 2017, o sistema tem como principal objetivo automatizar os 

Cadernos de Avaliação Funcional dos servidores da Justiça Federal  no Ceará, antes 

funcionais em formulário padrão, com dispêndio de muito papel, recursos de impressão e 

despesas postais junto aos Correios.  

  

2. Principal inovação da prática  

 Automatização do processo que era realizado de forma manual usando cadernos 

impressos;  

 Controle dos Cadernos Eletrônicos de Avaliação por meio de alertas e notificações 

enviadas por email;  

 Confiabilidade e segurança dos dados;  Fácil Usabilidade e gerenciamento.  

  

3. Recursos e instrumentos usados  

Equipe formada por servidores do quadro com auxílio de técnicos terceirizados.  

  

4. Houve parceria com alguma instituição ou entidade Não  

5. Valores Gastos para a implantação da prática  

Não foi efetuado qualquer gasto adicional, senão os previstos na remuneração dos 

servidores e constantes no contrato terceirizado. Ou seja, a Justiça Federal no Ceará 

aproveitou recurso computacional próprio e expertise existente na equipe.  
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6. Houve propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário  

Não  

  

7. A prática contribui para o aperfeiçoamento da Justiça  

A ferramenta fornece aos servidores um alto nível de praticidade, confiabilidade e controle 

de suas avaliações;   

  

8. Anexar Fotos e link da prática;  
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