


































A  análise  das  respostas  da  questão  aberta  do  questionário,  onde  era

solicitado ao participante que, caso necessário, utilizasse o espaço para críticas,

sugestões ou comentários está descrita na Tabela 3 abaixo.

Tabela 3:  Sugestões, críticas e/ou elogios dos Ser vidores:

Categorias F %

Mais clareza nos critérios usados para a

promoção dos servidores

3 8,0

Maior cuidado com a saúde física e mental dos

servidores.

3 8,0

Pagar o passivo (11%); melhorar os salários 3 8,0

Melhorias na infraestrutura (temperatura,

estacionamento, mobiliário)

3 8,0

O TRT deve respeitar as atribuições inerentes a

cada cargo

2 6,0

Readaptação da estrutura das varas do interior

em decorrência do processo eletrônico

2 6,0

Valorização dos servidores efetivos e redução

dos requisitados

2 6,0

Que os resultados da pesquisa realmente sirvam

para mudanças institucionais

1 3,0

Reavaliação do perfil do servidor 1 3,0

Redução dos gastos excessivos com energia

elétrica

1 3,0

Prêmios e incentivos a servidores que têm boas

ideias

1 3,0

Mais uma pesquisa que se responde e não dá

em nada.

1 3,0

Apesar de não ser perfeita, adoro trabalhar na

instituição.

1 3,0

As medidas restritivas do CNJ desmotivam o

servidor

1 3,0

Colegas perseguem colegas visando à função

comissionada

1 3,0

Não sinto orgulho de trabalhar no TRT 1 3,0

Sou mais valorizado (a) fora do que no meu

setor

1 3,0

Pessoas sem qualificação continuam exercendo

funções comissionadas na atividade meio

1 3,0

Implantação de um banco de talentos 1 3,0

Valorizar mais os servidores das varas e não

apenas impor metas

1 3,0

Tenho orgulho de pertencer ao TRT 1 3,0

Maior oportunidade para os servidores do

interior participar de treinamentos

1 3,0

Não consigo refazer minha permuta 1 3,0

Doação do mobiliário antigo para instituições

carentes

1 3,0



Conscientizar gestores para o significado de

liderança e justiça.

1 3,0

Total 36 100

Pontos Fortes e Fracos segundo os Servidores

Tabela 4: Pontos Fortes segundo os Servidores

(Quanto mais alto o percentual de concordância, melhor)

Pontos Fortes %

Liderança 81

Percepção Institucional 70

Relacionamento Interpessoal 69

Capacitação 65

Infraestrutura 56

Tabela 5: Pontos Fracos segundo os Servidores

(Quanto mais alto o percentual de concordância, pior)

Pontos Fracos %

Comunicação 47

Saúde e Bem-estar 42

Justiça organizacional 39

Pelo exposto nas Tabelas 4 e 5 acima, verificaram-se como pontos fortes

os  aspectos  relativos  à  Liderança,  Percepção  Institucional,  Relacionamento

Interpessoal,  Capacitação  e  Infraestrutura.  Como pontos  a  serem melhorados

e/ou aperfeiçoados ficaram as dimensões de Comunicação, Saúde e Bem-estar e

Justiça Organizacional.




