Painel de Acompanhamento: Eleições 2018 / JUNTAS ESPECIAIS
Tratamento dos Riscos

Identificação e Medição de Riscos

Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco

Impacto X Probabilidade Possíveis Respostas
Tipo

Descrição da Ação

Data do Início

Data da
Conclusão

Status
(selecione)

Falta de interesse dos Juízes (não eleitoral)
em atuar nas Juntas Especiais. (Causa: 1juízes
não
eleitorais
consideram
a
remuneração baixa; 2- locais das juntas não
atrativos - distância e estrutura; 3 concorrência com a nomeação dos juízes
auxiliares. Consequência: Impossibilidade de
instalar a Junta Especial)

Risco Alto

Transferir/Compartilhar

Preventiva

A ação será transferida ao gerente do processo de Juntas Eleitorais.

?

?

Não iniciado

Juiz de junta alterar a logística já definida
pelo juiz da zona. (Causa: Entendimento
diverso. Consequência: pode ocorrer demora
na transmissão e totalização)

Risco Moderado

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Promover reunião com os juízes das juntas especiais, dando
conhecimento da logística traçada e das possíveis consequências
de sua alteração.

17/09/2018

28/09/2018

Não iniciado

Servidores não devidamente capacitado para
atuar como suporte de junta. (Causa:1.falta
de interesse/tempo do servidor
2.ausência de servidor com o perfil
necessitado
.Consequência: 1.junta funcionando com
servidor desmotivado/inseguro/sem perfil
adequado.)

Risco Moderado

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Definição de critérios objetivos para o recrutamento dos servidores;
realização de treinamentos voltados à prática simulando todas as
atividades que os servidores irão desempenhar nas suas respectivas
juntas.

15/08/2018

15/09/2018

Não iniciado

Link de internet não estar funcionando no dia
da eleição. (Causa:1.precariedade na
infraestrutura de rede dos municípios do
interior do estado. Consequência: 1.falha no
link na hora da transmissão.)

Risco Alto

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Realização de testes para a verificação da viabilidade de utilização
do link desde o dia que antecede o pleito. Persistindo o problema,
traçar estratégia com o Presidente da junta para a transmissão dos
arquivos de urnas em um ponto de transmissão da JE mais próximo.

06/10/2018

28/10/2018

Não iniciado

Escolha
de
local
inadequado
para
funcionamento
da
junta.
(Causa:1.indisponibilidade
de
local
adequado para abrigar a junta com posto de
transmissão. Consequência: 1.pode gerar
desconfiança da sociedade; 2.abala a
credibilidade da eleição)

Risco Moderado

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Verificar in loco os locais indicados pelas zonas para a escolha do
local mais adequado

15/08/2018

15/09/2018

Não iniciado

01/09/2018

28/10/2018

Não iniciado

01/08/2018

31/08/2018

Não iniciado

Mau funcionamento do equipamento de
transmissão.
(Causa:
1.quebra
do
equipamento por acidente
2.transporte inadequado. Consequência:
1.atraso na transmissão de resultados)

Risco Moderado

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Manutenção prévia dos equipamentos para o deslocamento para as
juntas; realização de simulados, onde se verifica o correto
funcionamento dos equipamentos, na antevéspera do pleito, para
que haja tempo hábil para uma eventual substituição; equipamentos
de contingência com os instaladores em locais estratégicos.

Atraso do cronograma de visitas dos
técnicos. (Causa: 1.atraso no envio das
informações relativas aos locais das juntas.
Consequência: 1.instalação de junta em local
não testado o que pode gerar problema de
link.)

Risco Pequeno

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Solicitar com antecedência veículos junto à SESET para
cumprimento das rotas traçadas pela SESUM
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