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Metodologia

• O artigo é um estudo de caso com abordagem 
qualiquantitativo;

• Setor de taquigrafia de uma repartição pública do 
estado da Paraíba;

• O setor é composto por 12 taquígrafos 



Metodologia

• Foi aplicado a versão brasileira do Job Satisfaction
Survey (JSS) nos dias nos dias 13, 14 e 15 de agosto 

de 2019.



Metodologia

Quadro 1: Itens e facetas do Job Satisfaction Survey. Fonte: adaptado de Lamond e 
Spector (1999)



Metodologia

• O software usado na análise dos dados foi o R-
Project versão 3.4.4, os resultados obtidos foram 

analisados utilizando a correlação de Kendall.



Resultados

• Caracterização da organização

• O local de estudo foi o setor de taquigrafia de uma 
repartição pública localizada no estado na Paraíba, 
Brasil. 

• Esta instituição pública tem as tarefas de legislar, ou 
seja, cobrar a aplicação dessas medidas e fiscalizar 
de forma permanente a aplicação dos recursos 
públicos por parte do Governo e demais órgãos da 
administração no estado da Paraíba. 



Resultados

Perfil dos entrevistados

• Foi entrevistado uma equipe composta por 12 
taquígrafos, sendo seis homens e seis mulheres. A 
média de idade da equipe é de 41,5 anos (desvio 
padrão 12,48).

• O tempo médio que esta equipe trabalha com 
taquigrafia é de 13,5 anos. Quatro taquígrafos exercem 
outras funções administrativas na mesma instituição 
pública antes de serem promovidos para taquígrafos. 
No total, o tempo  médio de trabalho dos 12 
taquígrafos na instituição é de 16,16 anos na atividade.
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Resultados

Análise dos dados obtidos

Figura 1: Correlação de Kendall dos resultados obtidos



Resultados

Análise dos dados obtidos

Quadro 2: : Principais correlações obtidas



O que falta?

• Melhorar a parte escrita dos resultados

• Reescrever o resumo do artigo

• Escrever uma conclusão


