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Respostas ao quiz “Como está a gestão de pessoas na sua secretaria?” 

Número total de respondentes: 141 
 

 

1. Como foi o seu trabalho durante a pandemia?  

 

 
 

 

 

 
1 Como a identificação dos(as) participantes era facultativa, não é possível identificar quais estados e/ou municípios estão contemplados nas respostas. 

21,4%

35,7%

28,6%

14,3%
Foi muito difícil. Não consegui fazer teletrabalho ou precisei ter pessoas na
Secretaria presencialmente todos os dias. Do contrário, ninguém receberia o
salário.

Foi possível, mas com dificuldades. Apesar de termos alguns processos digitais,
ainda dependi de idas presenciais à Secretaria ou tive que parar alguns processos.

Foi relativamente fácil nos adaptarmos. Todos os nossos processos são digitais e
conseguimos fazer o trabalho de casa facilmente. Até fui à Secretaria (por
determinação legal ou de um superior), mas sem necessidade.

Quase não tive dificuldades. A maioria dos nossos processos são digitais e precisei
resolver coisas presencialmente, de forma esporádica OU fui à Secretaria quase
diariamente (por determinação legal ou de um superior) mas sem necessidade.



 

 

Corporativo | Interno 

 

2. Durante a pandemia, como sua área apoiou o trabalho de enfrentamento da crise?  

 

 

 

 

21,4%

35,7%

28,6%

14,3%

Não participamos das ações de enfrentamento da crise de Covid-19, mas
continuamos o trabalho de gestão da folha de servidore(a)s e tentamos
adaptar os procedimentos à nova realidade remota

Nossas informações apoiaram algumas decisões e conseguimos
desenvolver ações pontuais de acolhimento de servidore(a)s que
passaram por dificuldades.

Por meio das nossas bases de dados e políticas de apoio ao servidor,
conseguimos participar ativamente das tomadas de decisão e acolher
servidore(a)s que passaram por dificuldades durante esse período.

Tivemos dificuldade de participar dos gabinetes de crise, mas nossas
informações foram importantes para garantir as ações tomadas no
planejamento da retomada das aulas presenciais.
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3. Quais das opções seguintes correspondem a grandes desafios que sua área enfrentou durante a pandemia? (é 

possível selecionar mais de uma resposta) 

 

 

 

 
 

16,7%

30,0%

13,3%

20,0%

10,0%

10,0%
Capacitar os(as) servidore(a)s para que pudessem trabalhar remotamente

Criar formas para acolher questões socioemocionais de servidore(a)s,
garantindo que continuassem engajado(a)s mesmo em um cenário de incerteza

Criar protocolos para testagem para Covid-19 e isolamento de servidore(a)s em
caso de resultado positivo

Garantir conectividade e acesso a sistemas para servidore(a)s durante o
trabalho remoto

Rever minha estratégia de contratação de professore(a)s e outros cargos de
forma a selecionar competências adequadas para este novo momento

Criar formas para monitorar o trabalho remoto e controlar a frequência de
servidore(a)s
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4. Passada a pandemia, qual o seu principal foco para a área de RH? Se isso não for uma responsabilidade da sua área 

ou você não achar prioritário, não marque. 

 

 

 

 

 
 

21,4%

14,3%

14,3%
7,1%

42,9%

Não se aplica/Não é minha responsabilidade

Queremos aprofundar nossas ações de suporte e acolhimento ao(à) servidor(a),
de forma a potencializar os resultados para nosso(a)s estudantes.

Queremos fazer melhoras pontuais em nossos sistemas, dado que com o retorno
presencial teremos menos dificuldades de rodar nossos processos.

Queremos terminar de digitalizar os processos de RH, permitindo que tenhamos
ações mais automáticas.

Queremos trabalhar não só o acolhimento e os resultados, mas mudar mais
profundamente nossa forma de trabalhar, avaliando onde é possível manter o
trabalho remoto de forma eficaz e revendo os procedimentos que se mostraram
desnecessários na pandemia
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5. Pensando em um cenário fora da pandemia, quais serão seus principais desafios? Se isso não for uma 

responsabilidade da sua área ou você não achar prioritário, não marque. (É possível selecionar mais de uma 

resposta) 

 

 

 
 

4,8%
4,8%

14,3%

9,5%

14,3%

4,8%

23,8%

9,5%

14,3%

Conseguir ter acesso a dados confiáveis de nosso(a)s servidore(a)s.

Conseguir ter políticas de acolhimentos aos(às) servidore(a)s

Conseguir ter políticas de desenvolvimento de servidore(a)s.

Conseguir ter um processo de atribuição de aulas organizado e automatizado.

Não se aplica / Nenhum desses desafios é de minha responsabilidade

Nenhum desses desafios é prioritário para mim

Conseguir ter melhores políticas de atração e seleção.

Conseguir conectar as ações de RH aos resultados do(a)s estudantes.

Conseguir ter ações de avaliação e retenção de professore(a)s.


