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O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO DA BP? QUANDO A BOA PRÁTICA 
FOI IMPLANTADA?

O QUE CONTRIBUIU PARA A BP SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADOS?

asdaUNIDADE(S) ENVOLVIDA(S)

asda

CATEGORIA

PCTT: 020.01.001

IDENTIFICAÇÃO DA BOA PRÁTICA

CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA

RESUMO

DESCREVA COMO FUNCIONA A BP (DESCRIÇÃO SUMARIZADA)

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (BP) 

182 MM

ADMINISTRATIVA

JUDICIAL
TÍTULO

E-MAIL(S) E UNIDADE(S) DO(S) IDEALIZADOR(ES)

NOME(S)

IDENTIFICAÇÃO DO(S) IDEALIZADOR(ES)

initiator:seret@trf1.jus.br;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:341e1bec8c6b7d4b8a0c13db4d0e5600

tr24759es
Nota
Título da boa prática.

tr24759es
Nota
Tipo da boa prática.

tr24759es
Nota
Nome completo dos autores da boa prática.

tr24759es
Nota
E-mail dos autores da boa prática e as unidades onde trabalham com sigla entre parênteses.Ex.: marcia.mazo@trf1.jus.br - Divisão de Biblioteca e Acervo Documental (Dibib).

tr24759es
Nota
Selecionar abaixo a categoria a que pertence a boa pratica. Caso não encontre a categoria, favor selecionar OUTROS, mas especificar no RESUMO para que o comitê possa acrescentar a nova categoria, quando for o caso.

tr24759es
Nota
Nome completo das unidades envolvidas e sigla entre parênteses.

tr24759es
Nota
Descreva a motivação para criação da boa prática.

tr24759es
Nota
ano de implantação.

tr24759es
Nota
Exemplo: disposição dos servidores, apoio da  alta direção, etc.

tr24759es
Nota
Apresente, sucintamente, o que é a prática e seu objetivo.
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asda
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DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS

CRONOGRAMA/DURAÇÃO DO PROJETO

asdaasda

FINANCEIROSFÍSICOS (MATERIAL E PESSOAL)

CONCEPÇÃO

COM OUTRAS REGIÕES?

NA UNIDADE?

FORA DA JF?

NO TRF?

NA 1ª REGIÃO?

NO CJF OU CNJ?

IMPLANTAÇÃO

RECURSOS ENVOLVIDOS

QUANTO TEMPO FOI INVESTIDO NA:

HOUVE TROCA DE CONHECIMENTO

PARCERIAS

tr24759es
Nota
Descreva o que, em algum momento, impactou o andamento da prática e como foi solucionado.

tr24759es
Nota
Descreva as etapas de desenvolvimento da boa prática, desde a concepção até a implantação.

tr24759es
Nota
Informar material e quantidade de pessoas envolvidas na boa prática e suas atribuições.

tr24759es
Nota
Sim ou não? Se sim, qual?

tr24759es
Nota
Se houve parcerias no desenvolvimento da boa prática, informe quais e de qual forma ocorreu contribuições.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOSMACRODESAFIOS

1 CONFORME O ANEXO DA RESOLUÇÃO CJF N. 313/2014 (PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA FEDERAL).

RESULTADOS ALCANÇADOS

ALGUÉM OU ALGUMA UNIDADE UTILIZA A PRÁTICA?

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO1

A PRÁTICA FOI DIVULGADA OU CONCORREU A ALGUM PRÊMIO? INDIQUE

A PRÁTICA AINDA ESTÁ SENDO UTILIZADA?

TÍTULOS DOS ANEXOS

tr24759es
Nota
Informe quais foram os resultados alcançados após a implantação da boa prática.

tr24759es
Nota
Se houver alguém ou alguma unidade utilizando a boa prática, informe quem ou qual.

tr24759es
Nota
Conferir com o Planejamento estratégico disponibilizado em: http://portal.trf1.jus.br/data/files/CF/94/05/33/A551051094923CF4052809C2/Caderno%20Estrategia%20da%20Justica%20Federal%20-%20Anexo%20Res.%20CJF%20313.pdf

tr24759es
Nota
Informar se a prática concorreu algum prêmio. Se sim, informar o ano. Ex.: Innovare, Ajufe ou outros.

tr24759es
Nota
Informar se a prática ainda está em uso. Se não estiver, informar quais motivos levaram a prática a ser descontinuada.

tr24759es
Nota
Informar os títulos dos anexos e o titulo da boa prática que serão enviados para o e-mail seret@trf1.jus.br


	TÍTULO: Pesquisa de Clima Organizacional Seção Judiciária do Tocantins
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	NOMES: EQUIPE INTEGRANTE DO PROJETO:Ricardo Antônio Nogueira Pereira- Orientador do ProjetoCynthia de Nazaré Vaz Salbé- Diretora do Núcleo de Recursos Humanos Andréia Maria da Fonseca Teixeira- Supervisora da Seção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos Harley Caixeta Seixas- Supervisor da Seção de Modernização AdministrativaJordanna de Sousa Parreira e Ronauth Martins de Souza - Psicólogos Organizacionais Fernanda Gomes Oliveira e Olívia Moraes Matos e Thayanne Karoline Abreu e Silva e Valdileide Ribeiro Souza - Estagiárias de Psicologia CEULP/ULBRA
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	UNIDADES ENVOLVIDAS: Secretaria Administrativa- SECADNúcleo de Recursos Humanos- NUCRESeção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos- SEDERSeção de Modernização Administrativa- SEMAD
	O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO DA BP: Aferir a taxa de satisfação dos servidores com o clima organizacional e promover políticas de gestão de pessoas que contribuam para o bem-estar e para melhoria da qualidade de vida no trabalho.
	FOI IMPLANTADA: 2017
	O QUE CONTRIBUIU PARA A BP SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADOS: O Convênio para estágio obrigatório para o curso de psicologia com a Universidade Ulbra. A parceria trouxe-nos quatro estagiárias que trabalharam em parceria neste projeto para a aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional junto com os psicólogos e a equipe SEDER.
	RESUMO: A aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional é uma ferramenta para aferir o grau de satisfação dos colaboradores com seu ambiente de trabalho, perpassando os aspectos físicos, ambientais e subjetivos dessa relação. Sendo este um instrumennto de auxilio para as ações de gestão de pessoas, que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento  dos aspectos  relevantes dos relacionamentos  e dos procedimentos do seu publico interno.
	DESCREVA COMO FUNCIONA A BP DESCRIÇÃO SUMARIZADA: Foi escolhida a ser usada a escala de Kolb (1986) validada no Brasil por Rizzatti em 2002. Esta escala mede o estilo motivacional através de um questionário com perguntas que abrange diversos fatores como: Poder de decisão; Sistema de assistência e benefícios; Reconhecimento; Cooperação; Liderança; Oportunidade e crescimento; Administração de conflitos; Estímulo à criatividade; Satisfação pessoal e Eqüidade salarial.O instrumento utilizado contava com um formulário disponível no e-mail dos servidores pelo Google Forms que continham: - Termo de Consentimento Livre Esclarecido;- Levantamento de dados democráticos e funcionais como: sexo, idade, nível de escolaridade, tempo na instituição, cargo que ocupa, lotação e área em que atua. - 47 questões objetivas com opções de respostas que sugeria a escolha do grau de satisfação, sendo 1 a manifestação de total discordância e 6 de total concordância com o fator apresentado.- 1 questão aberta à ser relatada de forma livre com observações referentes à instituição tanto nos aspectos ergonômicos quanto psicossociais.- Os servidores não precisavam se identificar, pois foi garantido o anonimato.
	DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS: - Necessidade de adaptação da ferramenta para o judiciário. - Sensibilização dos servidores para participação.
	CRONOGRAMADURAÇÃO DO PROJETO: Fevereiro:- foi realizada a sensibilização dos servidores para participação da Pesquisa de Clima, através de:  emails  aos servidores; visita às unidades realizada pelas Estagiárias de Psicologia da ULBRA para explicação do projeto; divulgação pelo Informativo ASCOM;- aplicação da pesquisa pelo Google Forms a todos os servidores da Seção Judiciária e Subseções de Gurupi e Araguaína; -Formulário online e disponível no e-mail.•De187 servidores obtivemos 99 participaçõesAgosto:-reunião com os Diretores para apresentação da Análise do Resultado da Pesquisa de Clima, sensibilizando-os e compartilhando o plano de AçãoPlano de Ação: - Oficina de Mapeamento de Competências para os Diretores;- Oficina de Habilidades Sociais personalizada junto aos diretores para melhor adequação de intervenções que atendam as necessidades especificas de cada vara;- Uso de estratégias para melhor utilização de visibilidade das ferramentas de reconhecimento tais como: Servidor destaque / Portaria do elogio. 
	FÍSICOS MATERIAL E PESSOAL: MATERIAL:(formulários on-line e cartaz de divulgação da Pesquisa de Clima) PESSOAL:Cynthia de Nazaré Vaz Salbé (Diretora do Núcleo de Recursos Humanos).Andréia Maria da Fonseca Teixeira (Supervisora da Seção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos).Harley Caixeta Seixas (Supervisor da Seção de Modernização Administrativa). - Psicólogos Organizacionais supervisores: (Jordanna de Sousa Parreira e Ronauth Martins de Souza).  - Orientador do Projeto: (Ricardo Antônio Nogueira Pereira).Estagiárias de Psicologia CEULP/ULBRA:- Fernanda Gomes Oliveira (estratégias de divulgação, análise dos dados coletados e publicação dos resultados).- Olívia Moraes Matos (estratégias de divulgação, análise dos dados coletados e publicação dos resultados).- Thayanne Karoline Abreu e Silva (estratégias de divulgação, análise dos dados coletados e publicação dos resultados).- Valdileide Ribeiro Souza (estratégias de divulgação, análise dos dados estatísticos e publicação dos resultados).
	FINANCEIROS: Tudo foi realizado sem recursos financeiros.
	CONCEPÇÃO: 04 meses 
	IMPLANTAÇÃO: aplicação do questionário - 13 a 24 de Fevereiro de 2017 
	NA UNIDADE: 
	NO TRF: 
	NA 1 REGIÃO: 
	COM OUTRAS REGIÕES: 
	NO CJF OU CNJ: 
	FORA DA JF: 
	PARCERIAS: - CEULP/ULBRA (Centro Universitário Luterano de Palmas/ Universidade Luterana do Brasil) , através das estagiárias do curso de Psicologia, devido ao convênio para estágio obrigatório com a universidade.
	RESULTADOS ALCANÇADOS: O resultado geral da Pesquisa de Clima Organizacional 2017 apresentou percentual médio de satisfação com o clima de 72,7%. Segundo o planejamento Estratégico  CJF meta 17 - Meta especifica da Justiça Federal o resultado esperado para 2019 seria 70%.
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