Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / MESÁRIO VOLUNTÁRIO
Tratamento dos Riscos

Identificação e Medição de Riscos

Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco

Impacto X Probabilidade Possíveis Respostas
Tipo

Baixa adesão de instituições de ensino ao
projeto Mesário Voluntário. (Causa: não
há
vantagem
para
a
instituição.
Risco Pequeno
Consequência: Baixa quantidade de
voluntários e consequente retrabalho dos
Cartórios Eleitorais. ).
Campanha Mesário Voluntário 2018

2.marketing

mal

feito.

Risco Pequeno

Outros

Data da
Conclusão

Status
(selecione)

Preventiva

Utilizar a Presidência do TRE tanto nas tratativas de
renovação da parceria, quanto nasquelas que envolvem 01/01/2017
novos parceiros.

15/09/2017

Concluído

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Trabalhar exaustivamente a campanha do Mesário
Voluntário junto com outras equipes do TRE (ASCOM e
01/01/2017
SEPUB) até chegarmos em um produto que atraia o
público alvo.

18/08/2017

Atrasado

Transferir/Compartilha
Preventiva
r

Trabalhar exaustivamente e com antecedência junto aos
Cartórios a campanha do Mesário Voluntário, provocando
01/01/2017
nos Chefes um maior envolvimento, conscientização e
uma maior entrega por parte de cada um deles.

25/08/2017

Não iniciado

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Trabalhar em parceria com a Associação de Surdos do
MA, buscando a adesão de pessoas capacitadas com o
conheciemento em libras nas diversas turmas já 21/05/2018
encerradas, em desenvolvimento e que surgirão até junho
de 2018. Busca em faculdades com formação em libras

25/05/2018

Não iniciado

Evitar/Provocar

Preventiva

Solicitar intervenção da Presidência do TRE para
contactar os representante do Poder Legislativo e
14/05/2018
Executivo Municipais para tornar mais eficiente o
resultado

18/05/2018

Não iniciado

Evitar/Provocar

Preventiva

Buscar parcerias com empresas para conceder
benefícios aos mesários de forma a atrair maior 01/06/2018
quantidade de voluntários

30/06/2018

Não iniciado

Consequência:

Redução da procura pelos voluntários ).
Baixa adesão das Zonas Eleitorais ao
Projeto Mesário Voluntário. (Causa:
1.Falta de interesse;
2. Excesso de atribuições do Chefe de
Cartório;
Risco Moderado
3. Chefe de Cartório desmotivado.
Consequência: Redução da quantidade
de voluntários e consequente retrabalho
dos Cartórios Eleitorais.).
Baixa adesão de voluntários com
conhecimento em libras. (Causa: 1.
Falhas na divulgação;
2.Baixo número de pessoas com
conhecimento em libras. Consequência: Risco Moderado
Não implementação da meta de 100%
das Escolas em São Luís com um
administrador de prédio com habilidade
em libras.).
Poderes
Legislativos
e
Executivo
contribuírem com o desenvolvimento de
novas vantagens aos mesários. (Causa:
1. Interesse político;
2. Esforços dos gerentes do processo e
Risco Pequeno
dos Chefes de Cartório. Consequência: 1.
atingir as metas de maior adesão à
campanha;
2. aumento do quantitativo de mesários
voluntários em todo estado ).

Data do Início

Evitar/Provocar

pouco atrativa. (Causa: 1.ausência de
vantagens atrativas para os voluntários;

Descrição da Ação
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Situação

