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Pesquisa de Clima Organizacional - TRT10 Junho/2015
Solicitamos a sua colaboração respondendo a esta pesquisa que avaliará o clima organizacional na Justiça do Trabalho da 10ª
Região.
Muito importante:
Não é necessário se identificar!
Os resultados serão tratados de forma agrupada para fins de avaliação. Fique tranquilo(a), a confidencialidade de suas respostas
está garantida.
Desde já o TRT10 agradece a sua participação!
Há 3 perguntas neste questionário

Perfil
1 [01]Qual a sua área de atuação? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Área Judiciária - Gabinete de Desembargador
Área Judiciária - Vara do Trabalho
Área Judiciária - Outros
Área Administrativa
Área Administrativa e Área Judiciária

2 [02]Qual a sua localidade de trabalho? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Distrito Federal
Tocantins
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Grupo A
Avalie,em uma escala de 1 a 5, o quanto as frases abaixo descrevem o TRT10. Assinale o número que melhor representa sua
opinião, de acordo com a seguinte escala:
- 1 corresponde a "discordo completamente"
- 2 corresponde a "discordo parcialmente"
- 3 corresponde a "nem discordo, nem concordo"
- 4 corresponde a "concordo parcialmente"
- 5 corresponde a "concordo completamente"
Caso não tenha como responder, assinale a opção "Sem Resposta"
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3 [A1]
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

1

2

3

4

5

Considero o TRT10 um bom lugar para se trabalhar.
Considero o meu trabalho útil e importante.
Minha chefia imediata se preocupa em manter os servidores informados sobre o
que possa interferir no trabalho da unidade.
Minha chefia imediata planeja bem as atividades de minha unidade.
Há transparência nas decisões tomadas pela minha chefia imediata.
Minhas sugestões são consideradas na tomada de decisão de minha chefia
imediata.
Minha chefia imediata estimula o desenvolvimento da equipe.
Minha chefia imediata trata todos com respeito e atenção.
No TRT10 as oportunidades de crescimento são satisfatórias.
Sou avaliado de acordo com os resultados do meu trabalho.
O TRT10 reconhece os servidores que apresentam excelente desempenho.
Tenho as habilidades e os conhecimentos necessários para realizar o meu
trabalho com eficiência e qualidade.
As ações de treinamento e de desenvolvimento oferecidas pelo TRT10 atendem
as minhas necessidades de trabalho.
Tenho orgulho de dizer a meus conhecidos, parentes e amigos que trabalho no
TRT10.
Estou satisfeito com o trabalho que realizo.
Sinto-me feliz na minha unidade.
Estou satisfeito (a) com as práticas de Gestão de Pessoas do Tribunal para
valorizar o servidor.
Na minha unidade, o mobiliário (mesas, cadeiras, armários) é adequado e
proporciona o conforto necessário para a realização do meu trabalho.
As condições físicas (limpeza, ventilação, ruído, iluminação e temperatura) da
minha unidade são satisfatórias.
O ambiente de trabalho atende às minhas necessidades físicas como
trabalhador.
Sinto-me seguro ao chegar e sair do meu local de trabalho.
Sinto-me seguro enquanto trabalho no TRT10.
Confio na segurança que o TRT10 oferece às pessoas que frequentam suas
instalações.
Sinto-me pressionado (a) pela chefia imediata na maior parte do tempo.
O TRT10 exerce controle excessivo sobre os servidores.
As pessoas de minha unidade se tratam com respeito e cordialidade.
Na equipe em que trabalho existe liberdade para falar, criticar, sugerir e
compartilhar ideias.
Na minha unidade, há cooperação de todos para a realização do trabalho.
Quando preciso de outros setores, sou atendido com atenção e presteza.
No TRT10, as unidades trabalham integradas para alcançar os objetivos
institucionais.
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Obrigado por ter preenchido o questionário.
Por favor, envie por 25.07.2015 – 00:00
Enviar questionário
Obrigado por ter preenchido o questionário.
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