SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES COM A ORGANIZAÇÃO
Prezado(a) Funcionário(a):
O objetivo deste instrumento é colher informações sobre a satisfação dos funcionários em relação a diversos itens
decorrentes de sua relação com o trabalho e com a organização, bem como visualizar e identificar o grau de alinhamento
entre a cultura definida e as ações realizadas no dia a dia. Todas as informações coletadas, neste estudo, serão mantidas
em sigilo. Apesar dos resultados serem disponibilizados de forma agregada por dependência administrativa, garantimos a
você, a IES ou qualquer membro da equipe docente, que não serão identificados em qualquer relatório sobre os resultados
do estudo. Leia atentamente cada item de avaliação e instruções para preenchimento das respostas.
Para responder às questões utilize a escala numérica de 1 até 5, considerando que o valor 1 corresponde ao pior
desempenho e o 5 ao melhor desempenho, existindo a possibilidade de atribuir valores decimais, como por exemplo: 3,4,
ou 4,2, ou 4,8, etc.

QUESTÕES

NOTA

1. O ambiente de trabalho é favorável ao desenvolvimento de minhas atividades.
2. No ato de minha contratação a empresa deixou claro as minhas funções.
3. A empresa fornece os materiais necessários para o desempenho de minhas funções.
4. Tenho autonomia para tomar decisões relacionadas às minhas funções.
5. Sinto que minha função é importante para a empresa.
6. Sinto-me a vontade para dar opiniões sobre a empresa aos gestores.
7. Me envolvo nas atividades de melhoria da empresa, para que ela possa cumprir sua missão.
8. Minha relação de trabalho com meu superior é tranquila.
9. Meu superior imediato costuma dar apoio para o bom desenvolvimento de minhas funções.
10. É muito boa a relação de trabalho com meus colegas.
11. Estou satisfeito com os benefícios que a empresa me proporciona.
12. Acredito que tenho oportunidade de promoção de cargo na empresa.
13. A empresa proporciona cursos de capacitação.
14. Estou sempre informado do que acontece na empresa.
15. Tenho conhecimento do missão e valores da empresa.
16. Tenho conhecimento claro dos objetivos e metas da empresa a médio prazo.
17. A empresa fornece os materiais necessários para que eu possa executar minhas atividades
com segurança (Equipamentos de Proteção Individual).
Se quiser, deixe a sua opinião ou sugestão, no formulário anexo, para melhorar o ambiente da empresa como um todo.

