


Índice de Participação e Resultado Geral

Resultado Geral: 

85,78%



Aspectos Institucionais _ SETIN

➢ O meu trabalho agrega valor aos resultados da SETIN.

➢ Conheço o Desdobramento Estratégico da SETIN.

➢ As metas e resultados da Secretaria são amplamente

divulgados.

➢ A SETIN oferta treinamentos e oportunidades para o

meu desenvolvimento e crescimento profissional.

➢ O ambiente psicológico de trabalho da SETIN oferece

condições necessárias à minha saúde física, mental e

qualidade de vida.



Unidade de lotação

➢ Os processos e rotinas de trabalho da unidade em que trabalho são bem definidos.

➢ As ações e projetos da unidade em que trabalho são planejadas em tempo hábil.

➢ As mudanças são comunicadas de forma clara.

➢ Periodicamente são feitas reuniões em nosso grupo de trabalho.

➢ Todos os membros da equipe são envolvidos no planejamento para atingimento de metas e na gestão de

processos.

➢ Na minha Unidade existem colaboradores com perfil adequado para atender à multiplicidade de atividades.

➢ O volume de trabalho atribuído a mim permite que as tarefas sejam concluídas no horário normal de

expediente.

➢ Os equipamentos (quando fornecidos pelo tribunal), sistemas e materiais de expediente são adequados à

realização do meu trabalho.



Relacionamento interpessoal

➢ A equipe se relaciona de forma respeitosa e compartilha

conhecimento sobre o trabalho.

➢ Quando preciso de outras áreas da SETIN sou atendido

com atenção e presteza.

➢ Os conflitos existentes em minha equipe de trabalho

são rapidamente solucionados.

➢ Sou realizado com a equipe com a qual trabalho.

➢ Tenho liberdade para dar e receber feedbacks dos

colegas, gestores e demais áreas.

➢ Tenho segurança ao expor as minhas ideias e opiniões.



Motivação

➢ Sou realizado profissionalmente.

➢ Desejo continuar me desenvolvendo

profissionalmente na SETIN.

➢ Na SETIN as pessoas são motivadas a dar o

melhor de si para concluir um trabalho.
➢ Sinto que sou reconhecido pelo meu trabalho

na SETIN.



Liderança imediata

➢ Recebo do meu gestor feedbacks de desempenho (positivos

e negativos).

➢ Meu gestor orienta com clareza sobre as metas a serem

alcançadas.

➢ O meu gestor incentiva minha participação nas ações de

treinamento e desenvolvimento.

➢ Meu gestor é cordial, educado e respeitoso com a equipe.

➢ Meu gestor é respeitado pela equipe e representa um

exemplo para a equipe.

➢ Meu gestor é aberto a receber novas ideias e sugestões da

equipe.



Teletrabalho

➢ Considero o desafio do cumprimento de metas em Teletrabalho equivalente

ou mais fácil que o do presencial.

➢ Durante o teletrabalho tenho o suporte adequado do meu gestor para o

cumprimento das minhas atividades.

➢ Durante o teletrabalho tenho o suporte adequado da minha equipe e demais

áreas para o cumprimento das minhas atividades.

➢ Mesmo com o distanciamento social foi possível manter o bom

relacionamento com a equipe.

➢ As ações realizadas pela SETIN foram positivas e geraram aproximação entre

os servidores, mesmo ocorrendo de forma digital.



Índice Geral de Satisfação

De maneira geral considero a SETIN um 

ótimo lugar para trabalhar.



Propostas de ações

➢ Ações financeiras, como a criação do auxílio sugerido pelo CNJ para os servidores lotados na informática.

➢ Deixar um pouco de lado o discurso "somos todos setin" e realmente começar a agir como se todos

fizessem parte da mesma equipe, já que todos tem importância para o desenvolvimento da secretaria, sendo

a área da infra extremamente essencial. Contudo, esta é sempre vista como o "quintal da SETIN".

➢ Aumentar o número de reuniões com as equipes que formam a SETIN.

➢ Realizar encontros virtuais mais frequentes. Falar sobre eventos da vida pessoal dos servidores e se

possível presentear/lembrar/parabenizar, isso dentro da equipe direta do servidor. Ex: quando da ocorrência

de casamentos, nascimento de filhos, obtenção de alguma certificação, etc.

➢ Melhorar a aproximação da Diretoria da SETIN com os servidores que não fazem parte de cargos diretivos.

➢ Mapear as atividades e promover ciclos de requalificação das equipes.

➢ Trabalhar com OKR a nível operacional para gerar uma maior sensação de pertencimento, buscar

reconhecimento através de gratificação para servidores que se destacam.

➢ A SETIN precisa de uma reestruturação que possibilite uma maior segmentação nas gerencias, além de

valorizar o trabalho de gestão que alguns já desenvolvem.

➢ As reuniões gerais são muito interessantes para divulgação das atividades desenvolvidas por todas equipes

como também para rever os colegas, mantendo assim o entrosamento do grupo. Sugiro que sejam feitas

também estas reuniões por gerência.

➢ Setin deveria montar uma parceria com a SGP e/ou consultoria externa a fim de realizar um projeto de

desenvolvimento/descobertas de talentos. Realizar uma análise curricular dos colaboradores e de sua

experiência profissional a fim de junto com o próprio colaborador definir uma trilha de desenvolvimento

profissional que fosse alinhado com plano estratégico da SETIN e com as aspirações do colaborador.



Sugestões, críticas e elogios

➢ A gestão da SETIN poderia ouvir e dar mais voz aos servidores, especialmente aqueles de áreas que não se

autopromovem. Sinto que estes primeiros são sempre "esquecidos" e se desmotivam. Há também por parte

de alguns gestores práticas sutis de assédio moral que aparentemente a gestão não vê ou finge que não vê.

Seria interessante orientar/conscientizar quanto a isso. Acho importante também aproximar os servidores da

alta gestão (Secretaria) pois ao meu ver sinto que não há abertura para uma conversa, um diálogo... quando

temos questões com nossos gestores, ficamos sem ter a quem recorrer.

➢ Critica: alguns (poucos) não cumprimentam dos cargos diretivos, não cumprimentam os servidores de apoio

da SETIN (falta de educação e respeito). Procurar saber e ajudar quando um colaborador da SETIN estiver

passando por problemas e ajudar.

➢ Queria muito que fosse dado oportunidade ao servidor principalmente os que trabalham mais antigos. Eu

não contribui porque não me deram oportunidade.

➢ Promover mais ações ou eventos como seminários ou workshops em que os colaboradores se envolvam

com maior engajamento, principalmente com temas envolvendo teletrabalho.

➢ A Setin está de parabéns que está trabalhando muito para adaptar e manter toda a estrutura virtual. O

desafio de expansão do PJE em um prazo curto é enorme. Estou com receio disso. Nesse ponto, vamos

preparar os meios necessários com antecedência. Estamos juntos para o que o TJ precisar!

➢ Precisamos aprimorar a nossa comunicação de maneira geral na SETIN.

➢ Sugiro retomar a oferta de capacitação.

➢ A Setin é um bom local para trabalhar!

➢ Parabéns por esta pesquisa. Excelente canal de comunicação.

➢ Que continuem tratando a equipe com respeito, empatia e transparência.



Obrigado!
Secretaria de Tecnologia da Informação


