Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / RECRUTAMENTO DE SERVIDORES
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)

Negativa
na
inscrição.
(Causa:
demanda
maior
de
trabalho.
Risco Pequeno
Consequência: abertura de vaga para
outro servidor).

Aceitar

Preventiva

01/01/2017

23/02/2017

Negativa após a seleção. (Causa:
servidor não pode se ausentar do local
de trabalho, por conta das atividades
do local de lotação. Consequência:
vaga que precisa ser preenchida de
imediato - chamar o próximo colocado Risco Moderado
renovação;
- Desgaste entre servidor e chefia
imediata, em virtude de uma falsa
expectativa gerada para sua seleção
para o evento).

Mitigar/Melhorar

Preventiva

Trabalho da diretoria com os gestores das unidades
25/04/2018
cientificando da necessidade.

27/042018

Não iniciado

Não houver próximo colocado. (Causa:
ausência de servidores no local de
lotação.
Consequência:
chamada Risco Moderado
pessoal (corpo a corpo)
renovação).

Transferir/Compartilhar

Compensatório

Convocação de servidores

16/04/2018

20/12/2018

Não iniciado

Desistência após seleção. (Causa:
inscrição
coincidente;
motivos
pessoais.
Consequência:
outro
Risco Moderado
recrutamento;
chamar próximo colocado, se houver
recrutamento pessoal).

Mitigar/Melhorar

Corretiva

Chamar o próximo colocado no recrutamento.

16/04/2018

20/12/2018

Não iniciado

Desistência às vésperas do evento.
(Causa: casos fortuitos e força maior.
Consequência:
chamar
próximo Risco Pequeno
colocado, se houver
recrutamento pessoal).

Mitigar/Melhorar

Corretiva

Chamar o próximo colocado no recrutamento se houver,
16/04/2018
caso contrário convocar servidor disponível.

20/12/2018

Não iniciado

Desistência durante o evento. (Causa:
casos
fortuitos e
força maior. Risco Pequeno
Consequência: recrutamento pessoal).
A mesma pessoal ser recrutada para
dois eventos que acontecem no mesmo
período. (Causa: Inscrição no mesmo
período para eventos diferentes. Risco Moderado
Consequência:
Desistência
de
servidores; Difilculdade de montagem
das equipes).

Aceitar
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Identificação e Medição de Riscos

Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco

Impacto X Probabilidade

Possíveis Respostas
Tipo

Solicitação às vésperas. (Causa:
demora do gerente do processo;
demandas
através
da
Alta
Administração.
Consequência: Risco Moderado
possibilidade
de
não
conseguir
servidores suficientes;
envio de
pessoas fora do perfil).

Transferir/Compartilhar

Compensatório

Descrição da Ação

Convocação de servidores
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Data do Início

16/04/2018

Data da
Conclusão

20/12/2018

Status
(selecione)

Não iniciado

Situação

