PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018-2023

Prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados com foco na garantia do acesso à Justiça, na proteção
da dignidade da pessoa humana, na promoção da cidadania e no fomento à solução pacífica dos conflitos sociais.

VISÃO

Ser a Melhor Defensoria Pública do Brasil, tornando-se referência em atendimento ao assistido e em gestão.

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

PROCESSOS INTERNOS

promover a atuação extrajudicial e
demais atribuições da DPMG

COMUNICAÇÃO
E RELACIONAMENTO

GESTÃO DE PESSOAS

P1 Consolidar a comunicação

institucional e as parcerias com
outros órgãos, com foco no
fortalecimento da gestão e da
imagem institucional da DPMG

A1 Capacitar os defensores públicos e os

VALORES
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

servidores, de modo a desenvolver as
competências necessárias às funções

QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA

R2

Apoiar as políticas públicas correlatas
às atribuições da DPMG

R3 Realinhar a estrutura normativa
e administrativa da DPMG
às necessidades da sociedade

R4

EFICIÊNCIA E
EFICÁCIA OPERACIONAL

P2 Estruturar a área meio da
DPMG

R5 Atuar com

Aumentar a eficiência, eficácia
e efetividade do acesso à Justiça
por meio da DPMG

transparência

GESTÃO
DA INFORMAÇÃO

P4 Otimizar os processos, facilitando o

acesso, pela população, aos serviços
e às informações da DPMG

P5 Promover a integração entre
sistemas, informações e
processos da DPMG

P3 Aprimorar as práticas de

planejamento e de gestão

A2 Melhorar o clima organizacional e

o reconhecimento dos defensores
públicos e servidores da DPMG

Prioridade máxima ao assistido | Compromisso com resultados positivos

INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL
E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

A3 Garantir a infraestrutura administrativa
e tecnológica adequada aos processos
e às atividades da DPMG

ORÇAMENTO
E FINANÇAS

R1 Criar mecanismos institucionais para

PESSOAS,
INFRAESTRUTURA
E TECNOLOGIA

RESULTADOS

MISSÃO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018-2023

O1 Garantir a gestão racional

e otimizada do orçamento
e dos contratos

Transparência | Inovação | Busca contínua da justiça
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

