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Conhecendo os Servidores 

Com o enfrentamento da pandemia a nossa pesquisa demonstrou um perfil novo para os 

servidores do TJRJ. Obtivemos voluntariamente um total de 1619 respostas, onde o tempo de 

conclusão foi em média de 12 minutos e 33 segundos.   

Entre os 1619 participantes, 1604 responderam fornecendo seus nomes completos e 1619 

informaram suas respectivas datas de nascimento e nível de escolaridade.  

Já 1618 informaram obter alguma experiência prática na área de especialização.  

Curiosamente o perfil dos respondentes foi variado, mas demonstrou uma carência de 

participação nos cargos da alta administração, como exposto abaixo no resultado integral da 

pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

Já na área de atuação obtivemos uma divisão clara, onde naturalmente o número da área judiciária 

demonstrou-se bem mais elevado, sendo o total de 1349, enquanto apenas 270 da área 

administrativa participaram da pesquisa. 

Diretor(a): 2 

Diretor(a) de 

Departamento: 7 

Diretor(a) de Divisão: 23 

Chefe de Serviço: 79 

Assessor(a): 96 

Assistente: 90 

Chefe de Serventia: 152 

Secretário(a) de Juiz: 201 

Integrante de Equipe: 230 

Oficial de Justiça: 143 

Psicólogo: 43 

Assistente Social: 37 

Comissário(a) de Justiça: 19 
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Os dados apresentados foram estudados cuidadosamente pela Direção e pelo 

Conselho Consultivo da ESAJ a fim de programar com melhor adequação as ações do 

ano de 2022.   Na área judiciária os temas mais solicitados foram: 

 

 
 

Os 10 temas mais solicitados 

1. Legislação Básica e aplicada: 705 respondentes  

2. Processamento aplicado a área: 686 respondentes 

3. Processamento Eletrônico: 670 respondentes 

4. Língua Portuguesa: 625 respondentes 

5. Informática: 520 respondentes 

6. QVT-Qualidade de vida no Trabalho: 423 respondentes 

7. Custas Processuais: 404 respondentes 

8. Técnica de Elaboração: 371 respondentes 

9. Gestão de equipe: 336 respondentes 

10. Gestão de Conflitos: 305 respondentes 
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E na área administrativa os temas mais solicitados foram: 

 

 
 

Os 10 temas mais solicitados 

01. Legislação aplicada a área: 152 respondentes 

02. Gestão de pessoas e equipe: 134 respondentes 

03. Informática aplicada a área: 133 respondentes 

04. Português e Redação oficial: 130 respondentes 

05. Competências técnicas aplicada: 99 respondentes 

06. Processamento eletrônico (SEI): 96 respondentes 

07. QVT-Qualidade de vida no trabalho: 94 respondentes 

08. Sustentabilidade e Responsabilidade: 71 respondentes 

09. Licitação e Contratos: 65 respondentes 

10. Gestão de Projetos: 57 respondentes 

11. Gestão de conflitos: 57 respondentes 
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Nível de satisfação com os cursos disponibilizados pela ESAJ 
Percentual de avaliações positivas (Ótimo + Bom): 80% 
 

 

 

 

                        

Nível de satisfação com a atualização dos cursos oferecidos pela ESAJ 
Percentual de avaliações positivas (Ótimo + Bom): 79,9% 
 

 

 

 

 
Nível de satisfação com os instrutores da ESAJ 
Percentual de avaliações positivas (Ótimo + Bom): 91,2% 
 

 

 

 

 
 

 

 

Os dados apresentados foram todos cuidadosamente estudados e armazenados a fim de 

garantir a transparência da pesquisa. No geral foi possível aferir a satisfação, que também 

vem sendo refletida nas pesquisas de opinião, bem como nas avaliações de reação feitas 

no decorrer dos cursos e palestras produzidos por esta escola. Foram igualmente anotadas 

as múltiplas sugestões sobre novos cursos e devidamente identificada a busca por temas 

que envolvam a qualidade de vida no trabalho. 

Ótimo 43,7% 

Bom 36,3% 

Regular 16% 

Ruim 3% 

Péssimo 1,1% 

Ótimo + Bom 80% 

 

Ótimo 45% 

Bom 34,9% 

Regular 15,8% 

Ruim 2,8% 

Péssimo 1,4% 

Ótimo + Bom 79,9% 

 

Ótimo 62% 

Bom 29,2% 

Regular 7,4% 

Ruim 0,8% 

Péssimo 0,7% 

Ótimo + Bom 91,2% 

 

RESUMO 


