
                                         RELATÓRIO DOS TRABALHOS DA OUVIDORIA

                                           SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

                     Apresentamos o relatório das atiidades relatias ao segundo trimestre de 2017 da
Ouiidoria do TRT11, em cumprimento ao ATO TRT11ª N.º 001/2006. 

                    Conforme os dados extraídos dos canais de acesso da Ouiidoria do TRT11 nos
relatórios mensais , foram recepcionadas pela Ouiidoria 557 (quinhentas e cinquenta e sete)
manifestações. 

                     No mês de abril, foram 78 (setenta e oito), em maio 286  (duzentas e oitenta e
seis).  A  ttulo  de  esclarecimento  a  Ouiidoria  em  27/05/2017  partcipou  da  Ação  Global
realizada  na  cidade  de  Parintns,  recebendo  durante  o  eiento  109  (cento  e  noie)
manifestações e  junho  193  (cento  e noienta e três), resultando no segundo trimestre em
557 (quinhentas e cinquenta e sete) manifestações recebidas. 

                   Procuraram a Ouiidoria, quer pessoalmente ou por telefone, sendo orientadas a
respeito  de  suas  preocupações,  557  (quinhentas  e  cinquenta  e  sete)  pessoas,  sendo  211
(duzentos e onze) atendimentos por telefone e 139 (cento e trinta e noie) pessoalmente.

                 As demais manifestações estão assim distribuídas:  117 (cento e dezessete)
mensagens por meio de formulário eletrônico no portal da Ouiidoria, 87 (oitenta e sete) por e-
mail e 03 pelo facebook. 

                Informa-se que 23 (iinte e três) manifestações foram cadastradas no ESAP - Sistema
de Processo Administratio Eletrônico do TRT11. Assim, o total de manifestações recebidas foi
de 557 (quinhentas e cinquenta e sete ). 

               Neste período em fase de teste recebemos manifestações iia redes sociais -
FACEBOOK e pelo aplicatio do celular.

               No facebook efetuamos 06 post (publicações) e obtiemos um alcance de 5.641
acessos, recebemos 03 manifestações dos internautas, 141 curtdas e 10 compartlhamentos  e
no aplicatio pelo celular,  obtiemos um alcance total de 1.741 acessos no Portal da Ouiidoria
e 47 downloads do aplicatio

             As manifestações foram classifcadas da seguinte forma: 



                        As proiidências tomadas em relação às manifestações recebidas pela Ouiidoria
estão relacionadas no quadro a seguir:

Encaminhamento, iia e-SAP à Corregedoria 23
Orientação e /ou esclarecimentos ao manifestante 534
Arquiiados por falta de elementos para seguimento 0
Pendências 3

                      As manifestações recebidas na Ouiidoria estão representadas nos seguintes
gráfcos: o primeiro a respeito do tpo de manifestação recebida e o outro referente à forma
como a sociedade entra em contato com a Ouiidoria. 





                    Esses são os pontos mais importantes da atuação da Ouiidoria do TRT da 11ª
Região neste segundo trimestre de 2017. 

                                             Maria Auxiliadora Ribeiro de Azeiedo 

                                                 Chefe da Seção de Ouiidoria TRT11


