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PÚBLICO EXTERNO
1) Visando a impulsionar seu desempenho institucional, a Justiça Militar de São Paulo deve priorizar quais metas nacionais?
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2) Quanto aos temas estratégicos para o ano de 2019, escolha 3 opções consideradas como fundamentais para a Justiça Militar de São Paulo:
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3) Existe alguma sugestão de meta estratégica que possa ser adotada pela Justiça Militar de São Paulo que você queira propor?
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