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RESUMO 

Este trabalho visa avaliar e comparar os componentes do 

comprometimento organizacional em uma empresa publica que mantem em seu 

quadro de funcionarios varios tipos de contratos: estatutarios, comissionados, 

terceirizados, estagiarios, APR (anexo A). lndependentemente dos contratos, eles 

executam tarefas iguais com remunera<;ao diferenciada. Foi feita uma pesquisa 

atraves de questionario junto aos funcionarios da 1 a Ciretran de Curitiba - Posto 

da Vila Hauer, que faz parte do Departamento de Transito do Estado do Parana

Detran/Pr - que e composto por 99 Ciretrans - Circunscri<;6es Regionais de 

Transito e Postos de atendimento. 

0 questionario foi distribufdo a 60 funcionarios, e logo que 

responderam, foi tabulado, calculado e colocado em graficos e tabelas para 

definir, a princfpio o perfil de cada respondente e em seguida e:xtrair e identificar, 

atraves do instrumento de 18 itens de (MEYER, ALLEN E SMITH, 1993), os 

indicadores do comprometimento mais encontrado, compara-los aos contratos 

existentes e estabelecer rela<;6es. As questoes foram numeradas de 1 a 27 sendo 

a primeira paginc:t as questoes de 1 a 9 para o perfil dos respondentes· e ·a 

segunda pagina as questoes de 1 0 a 27 para a aplica<;ao do questionario com os 

18 indicadores do instrumento de (MEYER, ALLEN E SMITH, 1993). Conclufdos 

os dados, a tabula<;ao e analise dos resultados, foi identificado o 

comprometimento afetivo como predominante, logo ap6s o comprometimento 

continuo e em seguida o comprometimento normativo, estando os tres 

comprometimentos com pouca diferen<;a entre eles na pontua<;ao geral. Este 

estudo de pesquisa foi feito numa fatia muito pequena desta organiza<;ao, mas 
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mostrou que os funcionarios acreditam nas suas cren9as, valores e objetivos, e 

tudo isso influi e leva a urn desempenho, a uma vontade maior de crescer junto 

com a organiza9ao, e finalmente foram apresentadas as conclus6es e 

recomenda96es sobre a pesquisa. 
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INTRODUCAO 

Este trabalho de pesquisa sobre o comprometimento organizacional 

nesta empresa publica visa nos ajudar a estudar, entender, encontrar os 

componentes do comprometimento e avaliar os servidores no que diz respeito as 

diferengas contratuais e seus atos espontaneos, onde eles visam sempre o bern 

estar da organizagao. A pesquisa foi levantada junto aos atendentes, supervisores 

e chefias, medicos e psic61ogos, independentemente de nfvel social ou qualquer 

outra diferenga, dentro da empresa escolhida. 

Como sabemos todo o servigo publico tern varios tipos de contratos. 

Os estatutarios, que sao servidores publicos contratados atraves de concurso 

publico criado por lei. Seus direitos e deveres estao detalhadamente definidos e 

estabelecidos na Constituigao da Republica e se encontram nos estatutos das 

entidades estatais e autarquicas (anexo B). A fungao destes servidores nao e de 

cuidar do que e do governo, muitas vezes assim entendido, mas sim cuidar do que 

e das pessoas, do povo. 

Os comissionados, que sao cargos de natureza polftica e tecnica, 

aparecem porque existe ausencia de uma polftica de recurs()s humanos. A 

ausencia dessas limitag6es sao fatores impeditivos na construgao de urn perfil 

profissional. Cria espago para a distribuigao aleat6ria, arbitraria, e clientelista 

desses cargos (SANTOS, 2000). 

Os terceirizados foram criados como forma de reduzir custos, com o 

objetivo de manter a qualidade do produto e sem afetar as relag6es de trabalho. 

Segundo GIOSA (1997) e LEIRIA (1993) este processo de gestao (terceirizagao), 
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pode ser entendido como o repasse de algumas atividades para terceiros, com as 

quais se estabelece uma rela9ao de parceria. 

Os da APR sao servidores publicos, com necessidades especiais, 

colocados no mercado de trabalho pela Associa9ao Paranaense de Reabilita<fao. 

Os estagiarios se tornam servidores publicos durante o perfodo do 

estagio, sendo o contrato firmado junto ao departamento e a institui9ao de ensino. 

No departamento que esta sendo estudado, existe urn contrato com a 

PUC Parana, onde seus funcionarios, medicos e psic61ogos, atendem os clientes 

desta organiza<fao, no momento da sua primeira habilita9ao, e para os usuarios de 

renova9ao de CNH (Carteira Nacional de Habilita9ao). 
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OBJETIVO GERAL 

1. Avaliar e analisar os componentes do comprometimento numa organizac;ao 

publica com diversidade de contratos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Levantar o conceito e a definic;ao de comprometimento organizacional no 

trabalho. 

2. ldentificar os componentes do comprometimento. 

CONCEITOS E DEFINit;OES 

Diffcil conceituar e definir o comprometimento organizacional, pois 

ainda existe muita discussao e pesquisas sobre a acepc;ao deste tema. A ele 

podem ser atribufdos varios significados, e cada urn deles pode ser tornado como 

o significado central de uma proposta, o que impossibilita a comparac;ao de 

resultados obtidos em diferentes pesquisas. Muitos pesquisadores tern como foco 

principal nesse estudo, encontrar resultados que definam e expliquem os nfveis e 

os graus de comprometimento das pessoas. A maioria dos estudos procura 

formular modelos para quantificar o comprometimento e estuda-lo frente as 

variaveis que o antecedem e as variaveis que sao conseqOentes (PORTER et al., 

1974; KIDRON, 1978; BASTOS, 1993). 

Comprometimento e urn substantive derivado de comprometer - ato de 

fazer uma promessa. Quando me comprometo, e porque prometi algo e quero 

realizar, e ac;ao, e dfvida, e dfvidas sao pagas com ac;oes, que por sua vez, essas 
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ag6es, comportamentos e atitudes, nao poderao entrar em conflito com as nossas 

crengas e valores, estando n6s entao, comprometidos. 

PORTER & SMITH, citados por MEDEIROS (1997), definem 

comprometimento organizacional como sendo uma relagao forte entre o indivfduo 

e sua organizagao, podendo ser caracterizado por tres fatores: 1- Estar disposto a 

exercer urn esforgo consideravel em beneffcio da organizagao; 2- A crenga e a 

aceitagao dos valores e objetivos da organizagao; 3- Urn forte desejo de se manter 

como membro da organizagao. 

GRIFIN & BATEMAN citados por JAROS et. AI. (1993), afirmam que o 

conceito de comprometimento organizacional e polemico. 

MEYER & ALLEN, 1994; ALLEN E MEYER, 1990; MEYER, ALLEN & 

GELLATLY, 1990, afirmam existir a conformidade de que o comprometimento 

organizacional e multidimensional. 

BORGES - ANDRADE (1993), salientam que o comprometimento 

organizacional, refere- se ao grau em que os empregados se identificam com suas 

organizag6es e se dispoe a defende-las para conti~uar no quadro funcional. 

BASTOS (1999), diz que o terrl.a comprometimento organizacional 

reflete uma preocupagao das organizag6es em compreender o indivfduo no seu 

contexto de trabalho e as variaveis que motivam, engajam eo tornam produtivo. 

Comprometimento e usado nao s6 para descrever ag6es, mas 0 indivfduo. E 

tornado como urn estado, caracterizado por sentimentos ou reag6es afetivas, 

lealdade a algo. Segundo BASTOS (1994 b), comprometimento e ainda uma 

propensao a agao, de se comportar de uma determinada forma, estar disposto a 
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agir. E urn conjunto de sentimentos e a<;6es do individuo com rela<;ao a sua 

organiza<;ao. 

MACHADO (2000), afirma que somando comunica<;ao, treinamento, 

motiva<;ao e autonomia, teremos como resultado urn desempenho capaz e 

comprometimento. 

MEYER & ALLEN (1990), consideram o construto de 

comprometimento, como formado por tres componentes: Afetivo - envolvimento 

do trabalhador com a organiza<;ao: Continuance- Continua<;ao ou Instrumental

dar continuidade ao comprometimento devido aos custos de deixar a organiza<;ao; 

Normativo - dever de permanecer. As combina<;6es destes componentes resultam 

na medida total de comprometimento e passfveis de serem medidos 

separadamente. MEYER & ALLEN (1991; 82), afirmam tambem que "nao e claro 

que os tres componentes estabelecidos aqui sao os unicos componentes 

relevantes do comprometimento ou que cada urn represente urn construto 

unitario". Para eles e preciso mais trabalho no estudo desses componentes. 

sA & LEMOINE, 1998, segundo eles o comprometimento e uma 

disposi<;ao a agir uma vez que ele subentende uma forte identifica<;ao de pessoas 

aos valores da organiza<;ao, a vontade de exercer esfor<;os consideraveis e de 

permanecer como membro dessa organiza<;ao. 

MORROW, citado por BASTOS (1998), prop6e cinco formas basicas 

ou universais de comprometimento no trabalho: envolvimento com o trabalho, 

comprometimento com a carreira, etica no trabalho, comprometimento 

organizacional afetivo e comprometimento organizacional de continua<;ao ou 

calculativo. Destacam-se entao quatro focos dentro dessas cinco medidas: etica 
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protestante do trabalho, saliencia na carreira, envolvimento no trabalho, trabalho 

como interesse central de vida e comprometimento com a organizagao e com o 

sindicato. 

0 comprometimento organizacional e uma das variaveis de atitudes 

amplamente discutida no campo do trabalho. Ela esta fortemente relacionada a 

satisfagao no trabalho, mas e bastante diferente (TETI e MEYER, 1993). Em 

varios estudos e pesquisas tern surgido definig6es urn pouco diferentes para o 

comprometimento, mas todas envolvem a ligagao do indivfduo com a organizagao. 

A concepgao mais freqOentemente estudada tern como base o trabalho de 

MOWDAY, STEERS e PORTER (1979), que considera que o comprometimento 

organizacional tern tres componentes: o primeiro e a aceitagao dos objetivos 

organizacionais, o segundo e a disposigao para trabalhar com afinco pela 

organizagao, e o terceiro e o desejo de permanecer na organizagao. Mais 

recentemente, uma concepgao de comprometimento foi desenvolvida com tres 

componentes (MEYER, ALLEN e SMITH, 1993): o comprometimento afetivo, que 

ocorre quando o funcionario deseja permanecer na organizagao devido a ligag6es 

emocionais, e surge a partir de experiencias favoraveis no trabaiho, o 

comprometimento continuo, que existe quando a pessoa deve permanecer na 

organizagao porque precisa dos beneffcios e do salario ou nao consegue 

encontrar outro emprego, e e produzido pelo investimento no trabalho e a 

dificuldade de encontrar urn novo emprego; o comprometimento normativo e a 

dfvida que a pessoa tern com a organizagao, ela deve este comprometimento com 

base em sua crenga, e a coisa certa a fazer, e surge do senso de obrigagao do 

indivfduo, ou seja, por valores pessoais ou por favores feitos pela organizagao. 
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Segundo o Diciomirio Aurelio da lingua portuguesa, comportamento 

significa maneira de se comportar, procedimento, conduta; conjunto de atitudes e 

reac;oes do indivfduo em face do meio social, e comprometimento, segundo o 

mesmo diciomirio, significa dar-se, empenhar-se, arriscar-se, aventurar-se, 

assumir responsabilidades. Podemos aqui distinguir as diferenc;as entre esses 

temas. Quando o indivfduo tern atitudes claras e responsabilidades para assumir o 

compromisso ele esta comprometido com o trabalho. 0 sentimento de posse e 

realizac;ao e fundamental para conquistar o comprometimento. 

Atitudes podemos dizer que sao informac;oes com forte carga afetiva, 

que predisp6e o indivfduo para uma determinada ac;ao (comportamento). Nos nao 

tomamos atitudes (comportamento, ac;oes), mas sim desenvolvemos atitudes 

(crenc;as, valores, opini6es). As atitudes positivas nos revertem a ac;oes 

favoraveis, isto porque os componentes da atitude, as informac;oes, o afeto e a 

predisposic;ao para a ac;ao, tende a serem congruentes. Algumas atitudes sao 

resultantes de determinadas situac;oes, onde nos impossibilita a previsao do 

comportamento, dependendo da situac;ao na hora. Com o aprimoramento 

profissional, as atitudes do indivfduo tendem a melhorar, demonstrando maior 

capacidade e confianc;a. 

0 Comportamento Organizacional e urn campo de estudos que 

investiga o impacto que indivfduos, grupos e a estrutura tern sobre o 

comportamento dentro das organizac;oes com o prop6sito de utilizar esse 

conhecimento para promover a melhoria da eficacia organizacional. Nesta area do 

comportamento organizacional, vemos muitas contradic;oes entre a exigencia do 
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compromisso com a organizagao, pois sempre ha duvidas sobre a continuidade no 

emprego, e o estfmulo que cada trabalhador tern de seus superiores. 

0 Comportamento das pessoas que comp6e uma organizagao e de 

suma importancia e isso comegou a ser percebido devido ao grau de desempenho 

dessas pessoas. Tambem foi dada mais atengao aos fatores que podem motivar e 

desmotivar os funcionarios tendo influencia positiva ou negativa nos resultados da 

empresa. Antes de se falar em comprometimento, falava-se em motivagao, 

satisfagao e insatisfagao. 

Medir a motivagao ou mesmo dar significado a esta palavra e uma 

tarefa muito complexa. Pela dificuldade, este termo estaria sendo utilizado como 

"comprometimento". Estar ou nao, comprometido com o trabalho, com a 

organizagao, ideias, projetos, grupos sociais, tudo isso parece exprimir melhor o 

grau de motivagao dos indivfduos. Comprometimento, nesta visao, seria ate um 

construto mais abrangente, que incluiria o de motivagao. Estar comprometido com 

o trabalho pode significar para uns, ser leal a empresa, e para outros a carreira 

profissional, que dependendo do ponto de vista de cada membro pode ter 

significados diferentes, observado por GREGERSEr-.J (1992), que trabalhou com 

quatro facetas do comprometimento: o topo gerencial, supervisores, colegas de 

trabalho e os clientes. 

Fator e tudo aquilo que contribui para um resultado. Segundo Frederick 

Herzberg, em algumas pesquisas, ele destaca que alguns entrevistados 

associavam a insatisfagao como trabalho ao ambiente de trabalho e a satisfagao 

com o trabalho ao conteudo. Assim vemos os fatores higienicos, capazes de 

produzir insatisfagao: a polftica e a administragao da empresa, as relag6es 
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interpessoais com os superiores, supervisao, condi<;oes de trabalho, salaries, 

status e seguran<;a no trabalho. E os fatores motivadores, geradores de 

satisfa<;ao: realiza<;ao, reconhecimento, o proprio trabalho, responsabilidade e 

progresso ou desenvolvimento (FERREIRA, REIS E PEREIRA, 1999 e 

RODRIGUES, 1999). 

Existem diversas defini<;oes de comprometimento, desde o desejo de 

permanecer como membro da organiza<;ao, a identifica<;ao com objetivos, o 

engajamento (BASTOS, 1994 b), ate a permanencia em fun<;ao dos altos custos 

associados a safda da organiza<;ao (BECKER, 1960). 

JUSTIFICATIVA 

Todos os estudos e pesquisas encontrados sobre o comprometimento 

organizacional, nos mostram o quanto e importante para as organiza<;oes esses 

estudos junto aos seus funcionarios, para que sempre o bern estar deles se una 

ao bern estar da organiza<;ao, criando urn relacionamento verdadeiro, de lealdade, 

seguran<;a. Vemos tambem a importancia da expansao desta pesquisa a outras 

organiza<;oes publicas, visando a descoberta desses e de outros component~s do 

comprometimento, dando incentive a novas buscas. 

Particularmente no estudo e pesquisa deste trabalho, nao vamos muito 

alem desta expectativa, mas tambem buscamos algo mais, como descobrir e 

relatar qual o comprometimento que existe nos funcionarios, diferenciados pelo 

tipo de contrato, mas exercendo as mesmas fun<;oes e com remunera<;ao 

desigual. 
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A equipe liderada por LYMAN PORTER (MOWDAY, STEERS E 

PORTER, 1979; MOWDA Y, PORTER E STEERS, 1982), enfocou que o 

comprometimento afetivo dominou por muito tempo a literatura do 

comprometimento organizacional, e apesar da amostra ser pequena neste 

trabalho de pesquisa, vemos que o domfnio ainda aparece. Esses trabalhos nos 

mostram, tambem que o comportamento pode definir o comprometimento. 

Foram descritos varios conceitos e definig6es de comprometimento 

organizacional e dada uma especial atengao a outros temas como 

comportamento, atitudes, motivagao, fatores e pudemos perceber que todos esses 

temas direta ou indiretamente estao ligados ao comprometimento organizacional, 

com conceitos e diferengas. 

METODOLOGIA 

POPULAQAO 

0 estudo e a pesquisa sobre o comprometimento organizacional foram realizados 

junto aos funcionarios do Detran/Pr, Posto da Vila Hauer, onde encontramos todos 

os tipos de contratos mensurados e as fungoes exercidas nesta organizagao. Ver 

tabela 1 e tabela 2. 

Tabela 1 

Total de tuncionarios por contrato 
Estatutario Terceirizado C.Comissionado Estagiario APR 

26 16 10 6 2 
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Tabela 2 

Total de funciom1rios ~or fun~ao e contrato 
Estatutario Terceirizado C.Comissionado Estagiario APR 

Atendente de mesa 5 6 3 2 
Atendente de balcao 8 1 2 

Supervisao 2 1 
Chefia 2 2 
Outros 9 10 4 3 

A pesquisa teve como urn dos objetivos atingir 100% dos envolvidos, permitindo 

urn resultado mais preciso. E urn estudo de caso, com abordagem quantitativa, 

onde foi feita analise individual. 

COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada atraves de questionario (anexo C) composto por 27 

perguntas, distribufdas em 2 paginas. As primeiras nove quest6es foram para 

identificar o perfil do respondente (tabela 3), e da questao 10 ate a 27 consistiu em 

discordar ou concordar, totalmente ou parcialmente, sendo usada a Escala de 

Mensura<;ao do Comprometimento (MEYER, ALLEN E SMITH, 1993). Todos os 

funcionarios foram convidados a participar, nao precisando a identifica<;ao dos 

mesmos e orientados quanto a maneira de responder as quest6es para que nao 

houvesse problemas na conferencia. Durante o tempo de respostas das quest6es, 

todos foram observados, ajudando-nos assim estudar tambem o comportamento 

dessas pessoas durante esse tempo. A cada entrega foi verificado se todas as 

respostas estavam preenchidas para que na conferencia dos dados os resultados 

fossem o mais preciso possfvel. 
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Tabela 3 

Perfil dos respondentes 
Questoes 
n° 1 15 a 20 20a30 30a40 40a50 Mais de 50 

4 16 15 17 8 
n°2 Masculine Feminine 

21 39 
n°3 1° G Inc 1° G Com 2° G Inc 2°G Com Superior 

3 7 9 22 19 
n°4 Solteiro (a) Casado (a) Separado (a) Divorciado (a) Viuvo (a) Outros 

29 22 4 0 0 5 

n°5 Meses 1a5 5 a 10 10 a20 Mais de 20 
22 13 12 6 7 

n°6 Estagiario Estatutario C Comissao Terceirizados APR 
6 26 10 16 2 

n°7 Atend mesa Atend balcao Supervisao Chefia Outros 
17 11 3 4 25 

n°8 Nunca Quase sempre Sempre 
0 23 37 

n° 9 sim nao 
47 13 

DADOS DA EMPRESA 

A empresa escolhida para a pesquisa e analise foi a 1a Ciretran de Curitiba • 1a 

Circunscrigao Regional de Trfmsito, com foco direto no Posto do Detran/Pr da Vila 

Hauer. 

0 Departamento de Transito do Parana - Detran/Pr- e urn 6rgao vinculado a 

Secretaria de Estado da Seguranga Publica, com personalidade jurfdica de direito 

publico, autonomia administrativa e financeira e patrimonio proprio, com sede na 

cidade de Curitiba e jurisdigao em todo o territ6rio do Estado. Tern como missao 

"planejar, coordenar, fiscalizar, controlar e executar a polftica de transito, bern 

como cumprir e fazer cumprir a legislagao de trfmsito no ambito do Estado do 
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Parana". As principais atividades sao os registros de vefculos automotores e a 

habilita<;ao de condutores. Para a presta<;ao de servigos ao cidadao, o Detran/Pr 

utiliza urn modelo funcional baseado em Circunscri<;oes Regionais de Transito, 

distribufdas pelo estado e Postos de Servi<;os de Transito a elas vinculadas e 

ainda conta com unidades volantes autonomas - Detran M6vel - informatizados, 

que levam seus servi<;os as mais diversas localidades do Estado, ampliando a 

capilaridade de atua<;ao do 6rgao. 
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ANALISE 

Para inlcio da analise apresentamos atraves de graficos, os resultados 

obtidos do perfil dos respondentes e dos 18 indicadores do instrumento de 

mensuracao de (MEYER, ALLEN E SMITH, 1993) (anexo D). Do grafico 1 ate 

grafico 9 correspondem ao perfil mencionado e do grafico 1 0 ao grafico 27 sao os 

indicadores citados. Todos os graficos tern como trtulos as perguntas feitas no 

questionario para melhor visualizar esses resultados. 

Grafico 1 - Qual a sua faixa de idade? Entre: 

o grafico 1 apresenta a variacao das idades encontradas que fica entre 15 e 60 

anos, onde a media de idade entre os entrevistados e de 36 anos. 
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Gratico 2 - Qual seu sexo? 

0 grafico 2 nos mostra que das 60 pessoas entrevistadas, 65% sao do sexo 

feminine e 35% sao do sexo masculine. 

Gratico 3 -Qual o seu nivel de escolaridade? 

0 segundo grau complete atingiu o maior percentual ficando com 36°/o dos 

respondentes, 32o/o tem nivel superior, 15o/o tem segundo grau incomplete, 12°/o 

com o primeiro grau complete e 5% com o primeiro grau incomplete, ver grafico 3. 
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Grafico 4 - Qual seu estado civil? 

Seguindo a analise verificamos pelo grafico 4 que 48,30°/o dos respondentes sao 

solteiros, 36,66o/o sao casados, 6,60o/o sao separados e 8,33°/o se enquadram em 

outros regimes. 

Grafico 5 - Ha quanto tempo trabalha nesta organi~ao? Entre: 

0 tempo de emprego atingiu 36% para quem tern menos de urn ano de trabalho 

na empresa, 22°/o para quem tern entre urn e cinco anos, 20o/o para quem tern 

entre cinco e dez anos, 1 Oo/o para quem tern entre dez e vinte anos e 12°/o para os 

mais de vinte anos na empresa, confira no grafico 5. 
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Grafico 6 - Em qual contrato voclt se enquadra? 

Quanto aos tipos de contratos, os estatutarios sao maioria e somam 42% dos 

respondentes, ficando os terceirizados com 27%, os cargos em comissao com 

18o/o, estagiarios com 1 Oo/o e os da APR com 3o/o, grafico 6. 

Gratico 7 - Qual cargo voce ocupa? 

Na funcao de atendente de mesa encontramos 28,33%> dos respondentes, 18,33% 

atendem o publico em balcao, 5o/o sao supervisores, 6,6% trabalham em cargo de 

chefia e 41,66% fazem trabalhos diversos, grafico 7. 
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Gratico 8 - Quando esta desempenhando sua func;ao voce se sente feliz? 

No que se refere a satisfa<;ao pessoal de cada urn dos respondentes, 62% 

afirmam se sentirem felizes em trabalhar nesta organizacao e os quase sempre 

felizes somam 38°/o, graft co 8. 

Gratico 9 -A func;ao que voce ocupa esta de acordo com o que esperava? 

Quando perguntados sobre suas funcoes, 78o/o responderam que estao de acordo 

como esperado e 22% que nao eo que gostariam de estar exercendo, grafico 9. 
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Conclufda a analise do perfil dos respondentes foi verificado o restante 

do questionario onde foi utilizada a Escala de Mensuracao do Comprometimento 

(MEYER, ALLEN E SMITH, 1993) e o metodo de analise de escala do tipo Likert, 

de 5 pontos, para poder mensurar o grau de concordancia e discordancia das 

questoes avaliadas. 

Graflco 10 - Eu seria multo feliz em dedicar o resto da mlnha carreira 
nesta organiza9io 

8 pessoas discordam totalmente, 4 pessoas discordam parcialmente, 9 pessoas 

nao sa bern, 16 pessoas concord am parcial mente e 23 pessoas concordam 

totalmente. 

Grafico 11 - Eu realmente sinto os problemas da organiza~o como se 
fossem meus. 
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9 pessoas discordam totalmente, 7 pessoas discordam parcialmente, 2 pessoas 

nao sabem, 21 pessoas concordam parcialmente e 21 pessoas concordam 

total mente. 

Grafico 12 - Eu nao sinto um forte senso de integrac;ao com mlnha 
organlzac;io. 

21 pessoas discordam totalmente, 12 pessoas discordam parcialmente, 5 pessoas 

nao sabem, 17 pessoas concordam parcialmente e 5 pessoas concordam 

total mente. 

Gratico 13 - Eu nao me sinto emocionalmente vinculado a esta 
organizac;ao. 
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30 pessoas discordam totalmente, 9 pessoas discordam parcialmente, 4 pessoas 

nao sabem, 11 pessoas concordam parcialmente e 6 pessoas concordam 

totalmente. 

Grafico 14 - Eu nao me sinto como uma pessoa de casa na minha 
organizac;ao. 

34 pessoas discordam totalmente, 9 pessoas discordam parcialmente, 3 pessoas 

nao sabem, 1 0 pessoas concordam parcial mente e 4 pessoas concordam 

total mente. 

Gratico 15- Esta organizac;ao tem um imenso significado para mim. 
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4 pessoas discordam totalmente, 2 pessoas discordam parcialmente, 3 pessoas 

nao sabem, 13 pessoas concordam parcialmente e 38 pessoas concordam 

totalmente. 

Grafico 16- Na sltua.;ao atual, ficar com minha organiza.;ao e na realldade 
uma necessldade tanto quanto um desejo. 

6 pessoas discordam totalmente, 6 pessoas discordam parcialmente, 1 pessoa nao 

sabe, 17 pessoas concordam parcialmente e 30 pessoas concordam totalmente. 

Grafico 17- Mesmo se eu quisesse, serla muito dlficil para eu delxar 
mlnha organlza.;ao agora. 

7 pessoas discordam totalmente, 7 pessoas discordam parcialmente, 6 pessoas 
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nao sa bern I 14 pessoas concord am parcialmente e 26 pessoas concordam 

total mente. 

Gratico 18 - Se eu decidisse deixar minha organizagao agora, minha vida 
ficaria bastante desestruturada. 

7 pessoas discordam totalmentel 7 pessoas discordam parcialmentel 5 pessoas 

nao sa bern I 1 0 pessoas concord am parcialmente e 31 pessoas concordam 

total mente. 

Grafico 19 - Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta 
organ izac;ao. 

14 pessoas discordam totalmentel 19 pessoas discordam parcialmentel 5 pessoas 
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nao sabem, 7 pessoas concordam parcialmente e 15 pessoas concordam 

total mente. 

Grafico 20 - Se eu ja nao tivesse dado tanto de mim nesta empresa, eu 
poderia considerar trabalhar em outro Iugar. 

25 pessoas discordam totalmente, 14 pessoas discordam parcialmente, 7 pessoas 

nao sabem, 8 pessoas concordam parcialmente e 6 pessoas concordam 

totalmente. 

Grafico 21 - Uma das poucas consequencias negativas de delxar esta 
organizac;ao serta a escassez de altemativas imedlatas. 
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11 pessoas discordam totalmente, 12 pessoas discordam parcialmente, 11 

pessoas nao sa bern, 13 pessoas concordam parcial mente e 13 pessoas 

concordam totalmente. 

Grafico 22 - Eu nao sinto nenhuma obriga~ao em permanecer na minha 
empresa. 

25 pessoas discordam totalmente, 15 pessoas discordam parcialmente, 4 pessoas 

nao sabem, 8 pessoas concordam parcialmente e 8 pessoas concordam 

totalmente. 

Gratico 23 - Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que nao seria 
certo deixar minha organiza~o agora. 
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18 pessoas discordam totalmente, 5 pessoas discordam parcialmente, 7 pessoas 

nao sabem, 12 pessoas concordam parcialmente e 18 pessoas concordam 

totalmente. 

Grat'ico 24 - Eu me sentiria culpado se deixasse minha oganizac;ao agora. 

20 pessoas discordam totalmente, 3 pessoas discordam parcialmente, 7 pessoas 

nao sabem, 14 pessoas concordam parcialmente e 16 pessoas concordam 

total mente. 

Grat'ico 25 - Esta organizac;ao merece minha lealdade. 
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5 pessoas discordam totalmente, 1 pessoa discorda parcialmente, 2 pessoas nao 

sabem, 7 pessoas concordam parcial mente e 45 pessoas concordam totalmente. 

GrMico 26 - Eu nao deixaria mlnha organiza~o agora porque eu tenho 
uma obrigac;ao moral com as pessoas daqui. 

19 pessoas discordam totalmente, 7 pessoas discordam parcialmente, 6 pessoas 

nao sa bern, 13 pessoas concord am parcial mente e 15 pessoas concordam 

totalmente. 

GrMico 27 - Eu devo muito a minha organiza~o. 

9 pessoas discordam totalmente, 1 pessoa discorda parcialmente, 2 pessoas nao 

sabem, 22 pessoas concordam parcialmente e 26 pessoas concordam total mente. 



30 

Complementando os resultados dos gnificos, vemos tambem pela 

tabela 4, uma condensa<;ao desses resultados, podendo confirmar o total de 

respondentes desta pesquisa. Tabulamos aqui a analise dos graficos, do numero 

10 ate o numero 27, equivalendo a numera<;ao de cada pergunta do questionario. 

Ao lado, a somat6ria das respostas entre negativas, nulas e positivas, agrupando 

urn total de 1 080 questoes respondidas entre os 60 funcionarios convidados para 

a pesquisa. Deixamos aqui urn alerta quanto as respostas nulas, ou seja, aquelas 

em que os funcionarios trazem que nao sabem a resposta, frisando como exemplo 

em especial as questoes numero 10, 17, 18 e 21, onde funcionarios mostram com 

essa resposta nula urn desconhecimento quanto ao crescimento profissional, 

carreira, apoio da organiza<;ao em si. 

Tabela 4 

Tabulac;ao dos dados do questioniirio 
Questoes no D T D P N S . . . . .. C.P C.T. Total 

10 8 4 9 16 23 60 
11 9 7 2 21 21 60 
12 21 12 5 17 5 60 
13 30 9 4 11 6 60 
14 34 9 3 10 4 60 
15 4 2 3 13 38 60 
16 6 6 1 17 30 60 
17. 7 7 6 14 26 60 
18 7 7 5 10 31 60 
19 14 19 5 7 15 60 
20 25 14 7 8 6 60 
21 11 12 11 13 13 60 
22 25 15 4 8 8 60 
23 18 5 7 12 18 60 
24 20 3 7 14 16 60 
25 5 1 2 7 45 60 
26 19 7 6 13 15 60 
27 9 1 2 22 26 60 

Total 272 140 89 233 346 1080 
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Assim seguindo os passos da analise, ressaltamos atraves da tabela 5 

a maneira de como calcular os dados encontrados para urn resultado geral. 

Tabela 5 

Graus dos tipos de comprometimento - Geral* 
Grau de concordancia e 

discordancia 
Questoes D.T. D.P. N.S. C.P. C.T. Somat6ria dos pontos 

1 2 0 3 4 
ACS 10 8 4 9 16 23 8 8 0 48 92 
ACS 11 9 7 2 21 21 9 14 0 63 84 
ACS 12 21 12 5 17 5 84 36 0 34 5 
ACS 13 30 9 4 11 6 120 27 0 22 6 
ACS 14 34 9 3 10 4 136 27 0 20 4 
ACS 15 4 2 3 13 38 4 4 0 39 152 

ccs 16 6 6 1 17 30 6 12 0 51 120 
ccs 17 7 7 6 14 26 7 14 0 42 104 
ccs 18 7 7 5 10 31 - 7 14 0 30 124 
ccs 19 14 19 5 7 15 14 38 0 21 60 
ccs 20 25 14 7 8 6 25 28 0 24 24 
ccs 21 11 12 11 13 13 11 24 0 39 52 

NCS 22 25 15 4 8 8 25 30 0 24 32 
NCS 23 18 5 7 12 18 18 10 0 36 72 
NCS 24 20 3 7 14 16 20 6 0 42 64 
NCS 25 5 1 2 7 45 5 2 0 21 180 
NCS 26 19 7 6 13 15 19 14 0 39 60 
NCS 27 9 1 2 22 26 9 2 0 66 104 

*ACS- Escalade comprometimento afetivo; CCS- Escalade comprometimento continuo; NCS- Escalade 

comprometimento normative; D.T. - discordo totalmente; D.P.- discordo parcialmente; N.S.- nao sei; C.P.

concordo parcialmente; C.T.- concordo totalmente 

Total 

156 
170 
159 
175 
187 
199 

1046 
189 
167 
175 
133 
101 
126 

891 
111 
136 
132 
208 
132 
181 

900 

Para cada questao, cinco alternativas foram colocadas e para cada 

uma delas uma pontuagao: discordo totalmente 1 ponto, discordo parcialmente 2 

pontos, nao sei 0 (zero) pontos, concordo parcialmente 3 pontos e concordo 

totalmente 4 pontos. Os calculos das questoes 12, 13 e 14 foram analisados e 

calculados invertidos, pois as questoes sao de interpretagao inversa. Feita a 

avaliagao encontramos a pontuagao dos tipos de comprometimentos no ambito 
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geral e por contrato, seguindo o concordar e o discordar, totalmente ou 

parcial mente (tabelas 6, 7, 8, 9 e 1 0). 

Tabela 6 

Graus do comprometimento por contrato - Estagiario* 

Grau de concordancia e 

discordancia 
Quest6es D.T. D.P. N.S. C.P. C.T. 

Somat6ria dos 
pontos Total 

1 2 0 3 4 

ACS 10 1 2 3 1 0 9 
ACS 11 2 1 2 1 4 0 6 4 
ACS 12 1 2 1 2 4 6 0 4 
ACS 13 2 1 1 2 8 3 0 4 
ACS 14 4 1 1 16 3 2 
ACS 15 3 3 9 12 

95 
ccs 16 1 1 3 1 1 0 9 4 
ccs 17 2 2 1 1 2 0 3 4 
ccs 18 2 1 1 2 2 2 0 - 8 

ccs 19 2 3 1 2 6 4 
ccs 20 1 2 2 1 1 4 0 4 
ccs 21 1 1 2 2 1 2 0 8 

67 

NCS 22 1 2 1 1 1 1 4 0 3 4 
NCS 23 2 2 1 1 2 4 0 4 
NCS 24 2 1 2 1 2 2 0 4 
NCS 25 3 3 9 12 
NCS 26 2 2 1 1 2 0 3 4 
NCS 27 1 4 1 1 12 4 

77 

*ACS- Escalade comprometimento afelivo; CCS- Escalade comprometimento continuo; NCS- Escalade 

comprometimento normative; D.T.- discordo total mente; D.P.- discordo parcialmente; N.S.- nao sei; C.P.

concordo parcialmente; C.T.- concordo totalmente 

Exemplo do calculo: Questao n° 22 

D.T.= 1x1=1, D.P.= 2x2=4, N.S.=1x0=0, C.P.= 1x3=3, C.T.= 1x4=4 

Soma = 1 + 4 + 3 + 4 = 12 

10 
14 
14 
15 
21 
21 

14 
9 

12 
12 
9 

11 

12 
10 
8 

21 
9 

17 

Para melhor compreensao dos calculos, mostramos com exemplos, a 

maneira como chegamos a pontuagao. Exemplo do calculo da questao no 22 da 

tabela 6: 

D.T.= 1x1=1, D.P.= 2x2=4, N.S.= 1x0=0, C.P.= 1x3=3, C.T.= 1x4=4 
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A soma ficou igual a: 1 + 4 + 3 + 4 = 12 pontos. 

No caso dos estagiarios pudemos verificar que o comprometimento 

afetivo atingiu 95 pontos, o comprometimento continuo apresentou 67 pontos eo 

comprometimento normative 77 pontos. Nesta organiza<;ao os estagiarios 

demonstram maior envolvimento, em seguida o dever de permanecer e por tim o 

dever de permanecer por serem obrigados. 

Tabela 7 

Graus do comprometimento por contrato - Comissionados* 
Grau de concordancia e 

discordancia 
Quest6es D.T. D.P. N.S. C.P. C.T. 

1 2 0 3 4 
ACS 10 2 1 7 
ACS 11 1 4 5 
ACS 12 3 2 1 3 1 
ACS 13 7 1 1 1 
ACS 14 6 2 1 1 
ACS 15 1 1 8 

ccs 16 2 1 1 6 
ccs 17 1 1 1 1 6 
ccs 18 1 2 7 
ccs 19 4 2 2 2 
ccs 20 6 3 1 
ccs 21 1 4 1 4 

NCS 22 4 3 1 2 
NCS 23 3 1 2 4 
NCS 24 2 4 4 
NCS 25 1 1 8 
NCS 26 3 3 4 
NCS 27 1 1 2 6 

Somat6ria dos 

pontos 

2 3 28 
2 12 20 

12 6 0 6 1 
28 3 2 1 
24 6 2 1 

2 0 32 

2 2 3 24 
1 2 0 3 24 

2 6 28 
4 4 6 8 
6 6 4 
1 8 0 16 

4 6 0 8 
3 0 6 16 
2 12 16 

0 3 32 
3 9 16 
1 2 6 24 

Total 

33 
34 
25 
34 
33 
34 

193 
31 
30 
36 
22 
16 

.• 

25 
160 

18 
25 
30 
35 
28 
33 

169 
*ACS- Escalade comprometimento afetivo; CCS- Escalade comprometimento continuo; NCS- Escalade 

comprometimento normative; D.T.- discordo totalmente; D.P.- discordo parcialmente; N.S.- nao sei; C.P.

concordo parcialmente; C.T.- concordo totalmente 

Exemplo do calculo: Questao n° 17 

D.T.= 1x1=1, D.P.= 1x2=2, N.S.= 1x0=0, C.P.= 1x3=3, C.T.= 6x4=24 

Soma = 1 + 2 + 3 + 24 = 30 
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Neste caso vamos mostrar como exemplo o calculo da questao n° 17: 

D.T.= 1x1=1, D.P.= 1x2=2, N.S.= 1x0=0, C.P.= 1x3=3, C.T.= 6x4=24 

Somando os resultados teremos: 1 + 2 + 3 + 24 = 30 pontos. 

Tambem os cargos comissionados tern maior pontuagao no 

comprometimento afetivo com 193 pontos, o comprometimento normativo com 160 

pontos e o comprometimento continuo 169 pontos. 

Tabela 8 

Graus de comprometimento por contrato - Estatutarios 

ACS 
ACS 
ACS 
ACS 
ACS 
ACS 

ccs 
ccs 
ccs 
ccs 
ccs 
ccs 

NCS 
NCS 
NCS 
NCS 
NCS 
NCS 

Grau de concordancia e 
discordancia 

Quest6es D.T. D.P. N.S. C.P. C.T. 

1 2 0 3 4 
10 1 4 4 7 10 
11 2 4 11 9 
12 11 5 1 6 3 
13 15 3 1 3 4 
14 15 3 1 5 2 
15 1 5 20 

16 3 9 14 
17 1 4 2 7 12 
18 2 4 1 5 14 
19 4 11 3 3 6 
20 12 6 2 4 2 
21 6 5 3 9 3 

22 10 5 1 6 4 
23 6 2 3 6 9 
24 8 2 4 8 4 
25 1 3 22 
26 9 5 1 3 8 
27 3 1 9 13 

Somat6ria dos pontos 

1 8 0 21 40 
2 8 33 36 

44 15 0 12 3 
60 9 0 6 4 
60 9 0 10 2 

0 15 80 

6 27 56 
1 8 0 21 48 
2 8 0 15 56 
4 22 0 9 24 
12 12 0 12 8 
6 10 0 27 12 

10 10 0 18 16 
6 4 0 18 36 
8 4 0 24 16 
1 9 88 
9 10 0 9 32 
3 0 27 52 

*ACS- Escalade comprometimento afetivo; CCS- Escalade comprometimento continuo; NCS- Escalade 

comprometimento normative; D.T.- discordo totalmente; D.P.- discordo parcialmente; N.S.- nao sei; C.P.

concordo parcialmente; C.T. - concordo totalmente 

Exemplo do calculo: Questao n° 19 

D.T.= 4x1 =4, D.P.= 11 x2=22, N.S.= 3x0=0, C.P.= 3x3=9, C.T.= 6x4=24 

Soma= 4 + 22 + 9 + 24 = 59 

Total 

70 
79 
74 
79 
81 
95 

478. 
89 
78 
81 
59 
44 
55 

406 
54 
64 
52 
98 
60 
82 

410 
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Com relagao aos estatutarios, o resultado da pontuagao seguiu o 

mesmo caminho, ficando o comprometimento afetivo com 478 pontos, o 

comprometimento continuo com 406 pontos eo comprometimento normativo com 

41 0 pontos. Pegamos, neste caso como exemplo, o calculo da questao n° 19: 

D.T.= 4x1=4, D.P.= 11x2=22, N.S.= 3x0=0, C.P.= 3x3=9, C.T.= 6x4=24 

Soma : 4 + 22 + 9 + 24= 59 pontos. 

Tabela 9 

Graus dos comprometimentos por contrato - Terceirizados* 

ACS 
ACS 
ACS 
ACS 
ACS 
ACS 

ccs 
ccs 
ccs 
ccs 
ccs 
ccs 

NCS 
NCS 
NCS 
NCS 
NCS 
NCS 

Grau de concordancia e 
discordancia 

Questoes D.T. D.P. N.S. C.P. C.T. 

1 2 0 3 4 
10 4 3 4 5 
11 7 1 3 5 
12 5 2 2 6 1 
13 6 4 2 3 1 
14 7 2 2 3 2 
15 3 1 1 4 7 

16 2 2 2 10 
17 2 2 1 4 7 
18 3 1 2 3 7 
19 5 2 2 1 6 
20 6 3 3 2 2 
21 3 2 5 3 3 

22 9 5 1 1 
23 7 1 2 3 3 
24 6 1 1 1 7 
25 4 1 11 
26 4 3 3 4 2 
27 3 1 7 5 

Somat6ria dos pontos 

4 0 12 20 
7 0 9 20 

20 6 0 12 1 
24 12 0 6 1 
28 6 0 6 2 
3 2 0 12 28 

2 4 6 40 
2 4 0 12 28 
3 2 0 9 28 
5 4 0 3 24 
6 6 0 6 8 
3 4 0 9 12 

9 10 0 3 
7 2 0 9 12 
6 2 0 3 28 
4 2 44 
4 6 0 12 8 
3 0 21 20 

* ACS - Escala de comprometimento afetivo; CCS - Escala de comprometimento continuo; NCS - Escala de 

comprometimento normativo; D.T.- discordo totalmente; D.P.- discordo parcialmente; N.S.- nao sei; C.P.

concordo parcialmente; C.T.- concordo totalmente 

Exemplo do calculo invertido: Questao n° 13 

D.T.= 6x4=24, D.P.= 4x3=12, N.S.= 2x0=0, C.P.= 3x2=6, C.T.= 1x1=1 

Soma = 24 + 12 + 6 + 1 = 43 

Total 

241 

230 

215 

36 
36 
39 
43 
42 
45 

52 
46 
42 
36 
26 
28 

22 
30 
39 
50 
30 
44 
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Fazendo a analise dos contratos dos funcionarios terceirizados tabela 

9, identificamos o comprometimento afetivo com 241 pontos, o comprometimento 

continuo com 230 pontos e o comprometimento normativo com 215 pontos. Para a 

demonstragao do calculo, mostramos a questao n° 13, onde foi feito 0 calculo 

invertido, pois e uma questao de interpretagao inversa. 

D.T.= 6x4=24, D.P.= 4x3=12, N.S.= 2x0=0, C.P.=3x2=6, C.T.= 1x1=1 

Soma: 24 + 12 + 6 + 1 = 43 pontos. 

Tabela 10 

Graus dos comprometimentos por contrato - APR* 
Grau de concordancia e 

discordancia 

Questoes D.T. D.P. N.S. C.P. C.T. Somat6ria dos I:!Ontos Total 

1 2 0 3 4 
ACS 10 1 1 3 4 7 
ACS 11 1 1 3 4 7 
ACS 12 1 1 3 2 5 
ACS 13 2 4 4 
ACS 14 2 8 8 
ACS 15 2 6 6 

37 
ccs 16 1 1 1 3 4 
ccs 17 1 1 1 3 4 
ccs 18 1 1 0 4 4 
ccs 19 1 2 3 5 
ccs 20 2 6 6 
ccs 21 1 1 3 4 7 

30 

NCS 22 1 1 4 5 
NCS 23 1 1 3 4 7 
NCS 24 1 1 1 3 4 
NCS 25 1 1 0 4 4 

NCS 26 2 6 6 
NCS 27 1 1 1 4 5 

31 

*ACS- Escalade comprometimento afetivo; CCS- Escalade comprometimento continuo; NCS- Escalade 

comprometimento normativo; D.T.- discordo totalmente; D.P.- discordo parcialmente; N.S.- nao sei; C.P.-

concordo parcialmente; C.T.- concordo totalmente 

Exemplo de citlculo: Questao no 25 

N.S.= 1x0=0, C.T.= 1x4=4 

Soma=O +4=4 
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No contrato dos funcionarios da APR, reconhecemos tambem o 

comprometimento afetivo como o de maior pontuac;ao com 37 pontos, seguido do 

comprometimento continuo com 30 pontos e o comprometimento normativo 31 

pontos. Verificamos quase empatados o comprometimento continuo e o 

comprometimento normativo. Para a amostra do calculo usamos a questao no 25: 

N.S.= 1x0=0, C.T.= 1x4=4, somando 0 + 4 = 4 

Os resultados seguiram a seguinte ordem: valores menores de 3 foram 

considerados discordantes, maiores de 3 considerados concordantes e iguais a 0 

(zero) considerados nulos. 

Da tabulac;ao das respostas dos questionarios verificamos que no geral 

o comprometimento afetivo, desejo de permanecer na organizac;ao obteve 1046 

pontos, o comprometimento continuo, desejo de permanecer na organizac;ao 

porque precisa do salario e beneffcios, obteve 891 pontos eo comprometimento 

normativo, dfvida que as pessoas tern com a organizac;ao, suas crenc;as, valores 

pessoais, obteve 900 pontos (Tabela 5). Depois da obtenc;ao desses dados, 

tabulamos cada tipo de contrato e fizemos urn comparativo com os tipos de 

. comprometimento, onde foram calculados pontos e em seguida o percentual de 

cada comprometimento, iniciando a partir daf, uma visao do resultado. 

Finalmente chegamos a analise onde o comprometimento afetivo 

aparece em primeiro plano, de acordo tambem com cada contrato 

especificamente, tabela 11. Os estatutarios ficam com 36,73%, os terceirizados 

com 35,73%, os cargos comissionados com 36,86%, os estagiarios com 38,75% e 

os da APR com 37,75%. 
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Tabela 11 

Tipos de Comprometimentos 
Afetivo Continuo Normative Total 

c Estatutarios 486 417 420 1323 

0 36,73% 31,51% 31,74% 

n Terceirizados 241 230 215 686 

t 35,73% 33,52% 31,34% 

r Comissionados 195 162 172 529 

a 36,86% 30,62% 32,51% 

t Estagiarios 100 75 83 258 

0 38,75% 29,06% 32,17% 

s APR 37 30 31 98 

37,75% 30,61% 31,63% 

E importante ressaltar que 6 resultado desta pesquisa foi obtido apenas em urn 

dos varios Postos do Detran/Pr, e foi conduzida com urn numero relativamente 

pequeno, tendo em vista que este Departamento de Transito tern em todo o 

Estado, urn numero muito maior de funcionarios. 
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CONCLUSAO E RECOMENDA9AO 

Este trabalho de pesquisa visou investigar e mostrar, dentro de cada 

contrato encontrado nesta organizagao, qual o maior universo de 

comprometimento existente entre os funcionarios. A pesquisa teve urn carater 

informativo, ressaltando que independente do vfnculo empregatfcio, os 

funcionarios do Detran/Pr, Posto da Vila Hauer, tern nessa organizagao urn 

sentimento tiel, levam suas experiencias no trabalho como aprendizado. Vale a 

pena ressaltar que apesar de ainda o conceito de comprometimento estar em 

construgao, a cada pesquisa que se faz, esse conceito cria maior consistencia e 

nos leva a tentar encontrar urn conceito claro e definitivo, sempre apoiando e 

vendo a necessidade de futuras pesquisas. Este foi· urn trabalho centralizado e, 

portanto recomendamos esta pesquisa em outros Postos e Ciretrans para que 

possamos obter resultados mais precisos quanto ao comprometimento 

encontrado, ao envolvimento dos funcionarios com esta organizagao como urn 

todo. 

Devemos aqui ressaltar a importfmcia de uma atengao especial nas 

respostas consideradas nulas, pois atraves delc:ts. podemos descobrir pontos que 

poderao ser melhorados e que estao contribuindo para a manutengao da 

insatisfagao. Essa preocupagao se faz necessaria uma vez que pudemos verificar 

claramente que o comprometimento afetivo encontrado tern uma proximidade 

grande como comprometimento normativo, isto e, dfvida que a pessoa tern com a 

organizagao e o desejo de permanecer devido a ligag6es emocionais. 

Ao final desta pesquisa, para ilustrar, pudemos ver e sentir que o 

comprometimento pode ser uma maneira de ser, de pensar, de agir, ser urn 
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sentimento, urn comportamento, uma atitude. Segundo o Professor e Antrop61ogo 

MARINS (2006), depois de perguntar a amigos, professores, pais, membros de 

clubes e associa96es, o que eles mais sentem falta nas pessoas, a resposta foi a 

mesma: "Gostaria que as pessoas fossem mais comprometidas". E assim ele 

coletou e resumiu em 10 coisas tudo o que as pessoas disseram. Observe o que 

realmente faz uma pessoa ser comprometida: 

- Uma pessoa comprometida procura sempre se colocar no Iugar das outras, sentir 

o que as outras sentem; faz tudo com atenctao aos detalhes, presta atenctao em 

tudo o que faz, no detalhe do detalhe; termina o que come9a e nao deixa as 

coisas pela metade; vern com solu96es e nao com mais problemas, quando tern 

uma tarefa a cumprir; pergunta o que nao sabe e demonstra vontade de aprender, 

vai fundo ate dominar o que nao sabe e deveria saber; cumpre prazo e horarios; 

nao vive dando desculpas por seus atos e nem procura culpados pelos erros 

cometidos; nao vive reclamando da vida e falando mal das pessoas, age para 

modificar a realidade; nao desiste facilmente, nao descansa enquanto nao resolve 

urn problema, vai atras da soluctao; esta sempre pronta a colaborar com as outras, 

participa, da ideias, e voce sempre pode contar com ela. 
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Anexo D - Escala de Mensuragao do Comprometimento (Meyer, Allen e Smith, 

1993) 
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** Detran PR 

De;:;artamento de Transite do Parana 

GOVERNODO 
PARANA 

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO LEGAL 

Aos _____________ dias do mes de 

, do anode ------------------- ----------------------------------------
perante o Diretor Geral do Departamento de Transite, compareceu o Senhor 

(a) ________________________ _ 

RG. N.0 
---------------------' nomeado pelo Decreto N.0 

_______ . de 

de de --------------------------------- ------------------------------
para o cargo de 

provimento de AETA - Tecnico Administrative do quadro geral do Estado, sob o 

Regime Juridico dos funciom1rios Civis do Poder Executive (Estatutario ), tendo sido 

alocado no Departamento de Transite, a fim de tomar posse e prestar o compromisso de 

desempenhar com lealdade e exayao os deveres do cargo para o qual foi nomeado, na 

observancia das leis, enviando esforyos em bern do Estado, o que foi aceito e prometido 

pelo nomeado, sendo o presente termo, lavrado e assinado por m1m 

pelo 

Diretor Geral e pelo Empossado. 

Diretor Geral do Departamento de T ransito 

Coordenadoria de Recursos Humanos 

Empossado 

Administra~io Central 
Av. Victor Ferreira do Amaral. 2940 82800-900 Curitiba ·Parana· Brasil Td: (41) 361-1001 Fax: (41) 361-1086 www.dctranpr.gov.br 



*** •• Detran PR 
Departamento de Transito do Parana 

GOVERNODO 

PARANA 

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO LEGAL 

Aos ------------~dias do mes de 
_________ _,do anode ___________________ _, 

perante o Diretor Geral do Departamento de Transito, compareceu o Senhor 

(a) ________________________ _ 

RG. N.0 
__________ --', nomeado pelo Decreto N.0

______ de 

------------------------------- de -------------------------~de 

provimento de 

para o cargo de 

do quadro 

geral do Estado, sob o Regime Juridico dos funciomirios Civis do Poder Executivo 

(Estatutario ), tendo sido alocado no Departamento de Transito, a tim de tomar posse e 

prestar o compromisso de desempenhar com lealdade e exac;ao os deveres do cargo para 

o qual foi nomeado, na observancia das leis, enviando esforc;os em bern do Estado, o 

que foi aceito e prometido pelo nomeado, sendo o presente termo, lavrado e assinado 

por mim 

pelo Diretor Geral e pelo Empossado. 

Diretor Geral do Departamento de Transito 

Coordenadoria de Recursos Humanos 

Empossado 

Adtnini~tra~iio Central 
Av. Victor Ferreira do Amaral. 2940 82800-900 Curitiba. Parana- Brasil Tel: {4!) 36!-1001 Fax: {41} 361-!086 www.detranpr.gov.br 



GOVGRNOOO 
PARAN.A 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA<;;AO E DA PREVIDENCIA 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO N° 16548 

lAos 22 dia(s) do mes de Junho de 2006, na cidade de Curitiba/PR, em decorrencia da Resoluc;ao Conjunta no 

1011/2004, firmada entre o Governo do Estado do Parana, atraves da Secretaria de Estado da Administra~;ao e da 
Previdencia e a Secretaria de Estado da Educa~;ao, neste ato representadas pelas partes a seguir nominadas: 

CEDENTE 

NOME DA INSTITUI(;AO DE ENSINO CNPJ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ENDEREc;O COMERCIAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•. 

RUA/AVENIDA/ETC NUMERO 
COMPLEMENTO 

BAIRRO/DISTRITO CEP MUNICiPIO 

E-MAIL FAX/RAMAL Tf1 rf'"t')N[/RAMAI 

...................................................... REPRESENTADA POR .................................................... .. 

NOME CARGO/FUNt;.i.O 

CONCEDENTE 

NOME DO 6RGAO CNPJ 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 78206513000140 

······················································ ENDEREc;o COMERCIAL ................................................ 
RUA/AVENIDA/ETC I 

NUMERO 

I COMPLEMENTO 

AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL 2940 

1828~E~900 I MUNICiPIO BAIRRO/DISTRITO 

TARUMA CURITIBA 

I FAX/RAMAL I TELEFONE/RAMAL E·MAIL 

corh@pr.gov.br (41)3361-1056/ (41)3361-1055/ 

...................................................... REPRESENTADA POR ..................................................... . 

NOME CARGO/FUNt;.i.O 

Edson James Rasera COORDENADOR DE RH 

ESTAGIARIO(A) 

NOME DO(A) ESTAGIARIO(A) 

CPF 

I 
TURNO/TURMA 

REGISTRO GERAL I 
DATA NASCIMENTO 

I 
SfRJE/PER.iODO 

CURSO MATRiCULA 

I 



GOVERNODO 
PARANA 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO No 16548 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••• ENDEREtO RESIDENCIAL ······················································ 
RUA/ AVENIDA/ETC NlJMERO 

I I COMPLEMENTO 

BAIRRO/DISTRITO 

I 
CEP MUNICiPIO 

E-MAIL FAX/RAMAL 

I ( 
TELEFONE/RAMAL 

T ( 
CELULAR 

---- I , 

Celebra~ este Termo de Compromisso de Estagio, estipulando entre si as clausulas e condic;6es seguintes, com vistas 
ao ESTAGIO REMUNERADO: 

CLAUSULA 1a- 0 Termo de Compromisso de EstaQio tem por objetivo formalizar as condic;6es basicas para a 
realizac;ao de estagio de ESTUDANTE da INSTITUICAO DE ENSINO (CEDENTE) junto a Orgao da Administrac;ao Publica 
do Poder Executive do Estado do Paran~ (CONCEDENTE), o qual, obrigat6rio ou nao, deve ser de interesse curricular e 
pedagogicamente util, entendido o EST AGIO como uma estrategia de profissionalizac;ao que integra o processo de· 
ensino-aprendizagem, nos termos da Lei 6494/77 e a Lei 8.666/93. 

CLAUSULA 2a - 0 Termo de Compromisso de Estagio, entre a CONCEDENTE eo ESTUDANTE com interveniencia da 
INSTITUICAO DE ENSINO, nos termos do Art.6o do Decreta n087.497/82, tem por finalidade particularizar a relac)!o 
·uridica especial, caracterizando a nao vincula~ao empregaticia. 

clAUSULA 3a - 0 Governo do Estado do Parana, atraves da Secretaria do Estado da Administrac;ao e da Previdencia, 
mantera o Seguro de Acidentes Pessoais a ser feito em favor do(a) ESTAGIARIO(A), nos termos da Ap61ice 
n001.09.081.000010 da Seguradora HOI SEGUROS. 

cLAUSULA 4a - Ficam estabelecidas entre as partes, as seguintes condi~6es basicas para a realizac;ao do Estagio: 

a} Este Termo de Compromisso de Estagio tera vigencia de 26/06/2006 a 20/12/2006, podendo ser denunciado a 
qualquer tempo, unilatermalmente, mediante comunica~ao escrita, ou ser prorrogado atraves da emissao de um 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ADITIVO. 

b) 0 Estagio sera realizado em horario compativel como escolar, de acordo com escala previamente elaborada pela 
Unidade de Recursos Humanos, constante no ANEXO I - Plano de Estagio, nao podendo exceder a carga horaria 
semanal de de 20 horas. 

c) As atividades principais a serem desenvolvidas pelo ESTAGIARIO(a}, em carater subsidiario e complementar, 
compativeis com o Curso do aluno, estarao descritas no Plano de Estagio (ANEXO I}. 

clAUSULA sa -No desenvolvimento do estagio cabera: 

I - A CONCEDENTE 

a) proporcionar ao ESTAGIARIO atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, compatlveis com o contexte 
basico da profissao, ao qual o Curso se refere; 

b) proporcionar a INSTITUICAO DE ENSINO, sempre que necessaria subsidies que possibilitem o acompanhamento, a 

supervisao e a avalia~ao do Estagio; 

c) conceder Bolsa-Auxilio mensal, com base no valor/hora referencial correspondente ao nivel de escolaridade do 
ESTAGIARIO, na forma da legislac;ao em vigor. 

II- AO ESTAGIARIO 

a) cumprir com empenho e interesse, a programa~ao estabelecida para seu ESTAGIO; 



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA<;AO E DA PREVIDENCIA 
GOVE:RNOOO 
PARANA 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO N° 16548 

b) elaborar e entregar a INSTITUI<;;AO DE ENSINO, relat6rios sabre seu estagio; 

c) observar : obedecer as normas internas da CONCEDENTE e do Servi<;o Publico Estadual, bern como outras eventuais 
recomendac;oes emanadas pela chefia imediata e/ou pelo supervisor e ajustadas entre as partes. 

d) responder por perdas e danos decorrentes da inobservancia das normas internas ou das constantes no presente 
Termo. 

ClAUSULA 6a - Constituem motivos para o cancelamento automatico da vigencia do presente Termo de Compromisso 
de Estagio: 

I - automaticamente, ao termino do estagio; 

II - automaticamente, ao termino do curso; 

III - a qualquer tempo no interesse da Administra<;ao, em razao de interesse publico; 

IV - a qualquer tempo por interesse da Institui<;ao de Ensino; 

V - a pedido do Estagiario. 

VI - em decorrencia do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura do Termo 
de Compromisso de Estagio; 

VII - pelo nao comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou nao, no perlodo de um 
mes, ou por trinta dias durante todo 0 periodo de estagio; e 

VIII - pela interrup~;ao do curso na institui~;ao de ensino a que perten<;a o estagiario; 

ClAUSULA 7a - A Institui<;ao de Ensino podera dar publicidade a este Termo, em consonancia com preceitos legais e 
vigentes. 

CLAUSULA sa - De comum acordo as partes elegem o foro da cidade de Curitiba-Pr, para dirimir qualquer duvida ou 
litigio que se originem da execu<;ao deste Termo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado qu~ seja. 

E por estarem de comum acordo com as condi<;6es deste Termo de Compromisso de Estagio, as partes assinam em 03 

(tres) vias de igual teor. 

Curitiba, 22 de Junho de 2006 

Concedente 

com carimbo 

-- :" ·. 'e 5 

I,n.,\•t;-t~ao. ~~- _nsiro 

<..om caq!fli:?.O. 

Testemunha Testemunha 



GOVERNODO 
I~RANA 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAC::AO E DA PREVIDENCIA 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO No 16548 

NOME DO(A) ESTAGI.i.RIO(A) 

CURSO 

I 
MATRiCULA 

00000 I SERIE/PERfODO 

I 
TURNO/TURMA 

NOME DA INSTITUicA,O DE ENSJNO 

LOCAL EST.i.GIO 

I 
RAMO DE ATIVIDADE DO 6RGAO/ENTIDADE 

1. HORARIO DO EST AGIO 

DIA DA SEMANA 
MANHA TARDE NOITE CARGA HORARIA 

ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA ENTRADA SAID A DIARIA 

Segunda-Feira 13:00 17:00 4 
Terc;a-Feira 13:00 17:00 4 
Quarta-Feira 13:00 17:00 4 
Quinta-Feira 13:00 17:00 4 
Sexta-Feira 13:00 17:00 4 

Saba do 
Domingo 
CARGA HORARIA SEMANAL 20 

2. SUPERVISOR DA CONCEDENTE 

-Fica designado o supervisor(a) abaixo, lotado na COAD- ARQUIVO GERAL, para supervisionar o estagio do estudante 
acima nominado: 

NOME DO(A) SUPERVISOR(A) 

I 
R.G. 

JUREMA VICENTINI MACAGNAN 00890483 
CARGO/FUN~AO 

AGENTE DE EXECU<;AO 
NOME DO CURSO DE FORMA~AO 

2 2 GRAU 

3. PLANO DE ESTA~IO 

- Principais atividades a serem desenvolvidas: 

Fornecer informac;oes e prestar atendimento ao publico diverse. Operar equipamentos de comunicac;ao. Digitar, 
ordenar, encaminhar e arquivar processes e correspondencias. Auxiliar nas atividades da area e outras atividades 
correlatas. 

Supervisor da Concedente 

Instituic;ifode-Ensino Instituic;ao de Ensino 
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** Detran PR GOVERNODO 
PARANA Departamento de Transito do Parana 

Aos 

TERMO DE POSSE DE 
NOMEADO (A) PELA RE-=-=-=s=-=o-=-L::-:U:-=<;:-;;;A-=o-=/D=-=E=-c=RE=-=T=-=o=--N-.-o -----
DE 
PUB~L~IC~AD~O~N~O~D~I~ARJ~o~o--=F~IC=I~A~L~N::-:.o~----------

DE 
P ARA::-:-E=XE::-:=::R::-:C=E=R~E=M:-:-:C~O~M--=1=-=s-=-sA.,..._ o-=-=o=-c=-A-:R=-G-=-o-=-=D-=E--------

DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 

---------------------------------------------------------------------

Compareceu nesta Diretoria, o (a) Senhor (a)--'--------------------------------------

nomeado (a) pela Resoluc;ao/Decreto supracitado, para exercer, em Comissao, o cargo de 

--------------------------'' Simbolo ___ , do Departamento de Tnmsito, tendc 

se comprometido a bern servir o Estado, na observancia das Leise exato cumprimento dos devere~ 

referentes ao cargo para o qual foi nomeado, sendo o presente termo, lavrado e assinado por mim, 

______________________________ ___:, pelo Diretor Geral e pelo Empossado. 

DIRETOR GERAL: ______________________ _ 

EMPOSSADO: 

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS: _____________ __ 

Administra~ao Central 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 82800-900 Curitiba- Parana- Bra~il Tel: (41) 361-1001 Fax: (41) 361-1086 www.detranpr.gov.br 



GOVERNODO 
PARANA 

TERMO DE CONVEN/0 N° 9919999 

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE Sl FAZEM 0 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA -
DETRAN-PR, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
xxxxxxxxx COM A FINALIDADE DE 
ESTABELECER CRITERIOS A PRESTACAO DE 
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM 
AMBITO REGIONAL 

CONVENIANTE- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 
C.G.C./MF- 78.206.513/0001-40 
ENDERECO- AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2940- CAPAO DA IMBUiA 
- CURITIBA 
DIRETOR GERAL - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONVENIADA - Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXX 
C.G.C./MF - 99.999.999/9999-99 
ENDERECO - Rua das Flores , 999 - CEP: 88888-000 - XXXXXX/Parana 
PREFEITO MUNICIPAL- XXXXXXXXXXX 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Convenio tern por objetivo a prestac;ao de servic;os tecnicos 
especializados pela CONVENIADA ao Departamento Estadual de Transito, 
DETRAN/PR, em ambito regional da CIRETRAN ou outras localidades que forem 
incluidas, compreendendo: 

1 o - Exame de Aptidao Fisica e Mental; 
2° - Avaliac;ao Psicol6gica; 
3° - Avaliac;ao Psicol6gica para fins pedag6gicos e administrativos; 
4° - Reavaliac;ao referente ao Exame de Aptidao Fisica e Mental e reteste 
(complementac;ao) referente a Avaliac;ao Psicol6gica; 
5° - Reabilitac;ao de condutores; 
6° - Na ausencia do candidato no primeiro exame, realizar as 

reavaliac;oes; 
7" - No caso de inaptidao temporfuia, realizar as reavaliac;oes; 
a· -Demais atendimentos que venham a ser exigidos pelo DETRAN, 

regulamentados pela legislayao em vigor; 



....... \ . . . 

'Detran:·PR' GOVER.t'\/0 DO 

PARANA 

Estes exames serao realizados para candidatos a Permissao para Dirigir, a 
condutores que pretendem renovar a validade de sua Carteira Nacional de 
Habilita9ao ou em processo de reabilita9ao, incluir ou alterar a categoria da sua 
habilita9ao, a usuarios aos quais seja solicitado exame psicol6gico em renova9ao 
de exames pelo profissional medico contratado ou credenciado e a usuarios que 
desejam realizar exames psicopedag6gicos. 

Paragrafo Primeiro - 0 DETRAN/PR, Divisao Medica e Psicol6gica - DMP da 
Coordenadoria de Habilita9ao - COOHA, estabelecera modelos de formularies 
que visem disciplinar as rotinas administrativas. 

Paragrafo Segundo - 0 DETRAN/PR dara assistencia e orienta9ao tecnica a 
CONVENIADA visando o born desenvolvimento dos trabalhos. 

Paragrafo Terceiro- 0 DETRAN/PR fiscalizara a execu9ao dos exames objeto do 
presente Convenio, atribuindo esta fun9ao a servidores qualificados para tal fim, 
lotados na Divisao Medica e Psicol6gica - DMP da Coordenadoria de Habilita9ao -
COOHA. 

Paragrafo Quarto - 0 DETRAN/PR por imperativo de ordem geografica ou de 
fundamentado interesse tecnico administrative, podera mediante comunica9ao 
previa a CONVENIADA, prestadora dos servi9os enumerados na Clausula 
Prime ira, incluir ou excluir outras localidades. 

Paragrafo Quinto -A presta9ao de servi9os objeto deste convenio tera inicio ap6s 
o DETRAN/PR realizar vistoria nos equipamentos e instala96es indicadas no 
Anexo I, Ae B 

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS 

Para execu9ao dos servi9os a CONVENIADA devera cumprir o previsto na 
Resolu9ao especifica do CONTRAN e regulamenta9ao propria do DETRAN/PR, 
com as altera96es que venham a ocorrer e que deverao ser cumpridas pela 
CONVENIADA ap6s comunica9ao escrita do DETRAN/PR. 

Paragrafo Primeiro - Os exames previstos na Clausula Primeira deverao ser 
efetuados por profissionais devidamente habilitados e qualificados para sua 
aplica9ao e que se achem inscritos nos respectivos Conselhos Regionais previstos 
em Lei. 
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GOVERNODO 
PARANA 

Paragrafo Segundo - A CONVENIADA submetera a aprova~o prev1a do 
DETRAN/PR, os nomes dos medicos e psic61ogos contratados pela 
CONVENIADA, para a aplicac;ao dos exames, somente podendo iniciar as 
atividades ap6s concluir, com aproveitamento, o treinamento ministrado pela 
Divisao Medica e Psicol6gica - DMP - Coordenadoria de Habilitac;ao - COOHA, a 
qual emitira credencial ao Medico ou Psic61ogo, pelo periodo de vigencia do 
presente Convenio. 

Paragrafo Terceiro - Cabera a CONVENIADA destinar local para a realizac;ao 
dos exames, nas cidades onde nao houver espac;o fisico adequado nas 
instalac;oes, utilizando seus pr6prios recursos humanos e materiais. 

Paragrafo Quarto - Como auxiliar de Psic61ogo somente serao aceitos 
estudantes do Curso Superior de Psicologia. De acordo com a Resoluc;ao n° 
005fi8 do Conselho Federal de Psicologia, nao serao aceitos outros estudantes 
como auxiliadores na aplicac;ao de testes. 

Paragrafo Quinto - Os profissionais indicados deverao ser apresentados 
mediante oficio da CONVENIADA e munidos de Carteira de ldentidade 
Profissional, expedida pelo CRM e/ou CRP do Estado do Parana. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGACOES DO DETRAN 

Paragrafo Primeiro - Cabe ao DETRAN/PR, coordenar, orientar e fiscalizar o 
andamento dos servic;os ora conveniados, realizando o controle dos sistemas e 
processando as alterac;oes que se fizerem necessarias, bern como solicitar a 
substituic;ao de profissionais, quando julgar necessaria. 

Paragrafo Segundo - Realizar exames: 

a - Em candidatos portadores de necessidades especiais, conforme consta na 
Resoluc;ao especifica do CONTRAN. 

b - Em candidatos que recorram do resultado emitido pela CONVENIADA de 
acordo com a Legislac;ao em vigor 

Paragrafo Terceiro - Treinar o pessoal que executara os servic;os conveniados 
dentro dos padroes estabelecidos pelo DETRAN/PR. 

Paragrafo Quarto - Realizar sindicancias para apurar irregularidade e/ou 
responsabilidades. 
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Paragrafo Quinto - Realizar reunioes peri6dicas, para avaliac;ao dos servic;os 
objeto deste Convenio. 

Paragrafo Sexto- Pagar as faturas correspondentes aos servic;os prestados ate 
15 (quinze) dias ap6s o recebimento das mesmas, desde que cumpridas as 
formalidades emanadas pelo DETRAN/COFIN. 

Paragrafo Setimo - Comunicar a CONVENIADA, toda e qualquer alterac;ao 
tecnica e/ou administrativa referente aos servic;os prestados. 

CLAUSULA QUART A- DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA CONVENIADA 

Constitui obrigac;ao da CONVENIADA a realizac;ao de exames de Aptidao Fisica e 
Mental e Avaliac;ao Psicol6gica para a obtenc;ao da Permissao para Dirigir, 
inclusao ou alterac;ao de categoria, renovac;oes de Carteira Nacional de 
Habilitac;ao, reabilitac;ao de condutores , a usuarios aos quais seja solicitado, 
incluindo o caso de recursos para formac;ao de junta medica, exame psicol6gico, 
em reabilitac;oes de condutores envolvidos em acidentes de transito, e de exames 
psicol6gicos para fins pedag6gicos ou administrativos (Psicopedag6gicos) da 
melhor maneira possivel, quanta aos aspectos tecnicos e administrativos, 
conforme recomendac;oes do DETRAN/PR. 

Paragrafo Primeiro - A CONVENIADA obriga-se ao cumprimento imediato das 
recomendac;oes legais e regulamentares do DETRAN/PR, bern como de toda 
manifestac;ao administrativa emanada do Diretor Geral do DETRAN/PR, na forma 
de Regulamentos, Portarias, Ordens de Servic;os, Oficios, circulares, lnstruc;oes 
Administrativas, etc. 

Paragrafo Segundo - E dever da CONVENIADA realizar os exames objeto do 
presente Convenio, em todos os candidatos residentes nos muni'cipios sob a 
jurisdic;ao da Circunscric;ao Regional de Transito local, e em outras localidades, 
conforme preve o Paragrafo Quarto da Clausula Primeira, obedecendo os 
seguintes requisitos: 

a - Manter posto fixo, com equipamentos e instrumentos tecnicos e 
cientificos, adequados aos servic;os a serem prestados. 

b - Dispor de recursos humanos e materiais necessarios a realizac;ao dos 
exames. 

c - Manter profissionais credenciados para realizac;ao dos exames de Aptidao 
Fisica Mental, 
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d - Atender a realizac;ao dos exames em dias e horarios e na quantidade de 
profissionais necessarios e suficientes para atendimento a demanda e confonne 
pre determinac;ao do DETRAN/PR., DMP- COOHA. 

e - Nao interromper ou paralisar o atendimento dos servic;os objeto do presente 
Convenio, na sua vigencia, inclusive nas ferias. 

Paragrafo Terceiro - A CONVENIADA se obriga a participac;ao, mediante 
comunicac;ao previa, em reunioes peri6dicas de medicos e psic61ogos a serem 
realizadas sob coordenac;ao do DETRAN, a fim de avaliar a execuc;ao dos 
servic;os e participar das discussoes de temas tecnicos que visem a padronizac;ao 
do atendimento e prestac;ao de servic;os. 

Paragrafo Quarto -A CONVENIADA se obriga a entregar o resultado dos exames 
de Reabilitac;ao e Psicol6gico a CIRETRAN no prazo maximo de 24 (vinte e 
quatro) horas ap6s a realizac;ao e no mesmo dia para exames de Aptidao Fisica e 
Mental. 

Paragrafo Quinto - A CONVENIADA se obriga a realizar os exames acima 
mencionados de conformidade com o horario previamente estabelecido e 
aprovado pela DMP - COOHA - Diretor Geral - DETRAN/PR. 

Paragrafo Sexto- A CONVENIADA obriga-se a fornecer dados e condic;oes para 
realizac;ao da Auditoria Tecnica. 

Paragrafo Setimo -A CONVENIADA obriga-se a reparar quaisquer danos, por si 
ocasionados, que no exercicio da atividade venha a causar a terceiros ou ao 
proprio DETRAN/PR. 

Paragrafo Oitavo A CONVENIADA obriga-se a realizar os exames somente com 
os profissionais capacitados e credenciados e a manter os equipamentos em 
perfeitas condic;oes de funcionamento. 

Paragrafo Nono- A CONVENIADA obriga-se, ap6s o exame, a expedir o laudo 
indicando o correspondente resultado em formulario desenvolvido pela Divisao 
Medica e Psicol6gica - DMP - Coordenadoria de Habilitac;ao - COOHA e demais 
anotac;ao que foram determinada por esta. 

Paragrafo Decimo - A CONVENIADA obriga-se a proceder a identificac;ao do 
examinando, antes de iniciar os exames, atraves do sistema digital de 
identificac;ao do DETRAN/PR., ou na sua falta, at raves de documento de 
identidade reconhecido pela Legislac;ao Federal. 
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Paragrafo Decimo Primeiro -A CONVENIADA obriga-se a realizar os exames 
medicos e psicol6gicos de reavalia9ao ou reteste (complementayao), aos 
candidatos considerados inaptos e ou suspensos, nos termos da legisla9ao 
vigente. 

Paragrafo Decimo Segundo - A CONVENIADA obriga-se a acatar os trabalhos 
de fiscaliza9ao administrativa e tecnica peri6dica, indicadas pelo DETRAN/PR. 

Paragrafo Decimo Terceiro - A CONVENIADA obriga-se a manter sob seus 
cuidados as pastas dos examinados, juntamente com os testes utilizados, em 
cumprimento a legisla9ao em vigor. 

CLAUSULA QUINTA 

E vedado, terminantemente, a CONVENIADA, cobrar do usuario qualquer 
importancia, a qualquer titulo. 

Paragrafo Onico - A inobservancia a este dispositivo e causa de rescisao de 
convenio, independentemente de interpela9ao judicial ou extra judicial. 

CLAUSULA SEXTA 

Paragrafo Primeiro -A CONVENIADA conservara toda a documenta9ao e papeis 
de suas atividades, pelo prazo de cinco (5) anos. Expirado este prazo, a 
documenta9ao sera destruida, por incinera9ao ou reduzida a massa homogenea, 
ficando sob responsabilidade da CONVENIADA as precau9oes necessarias 
quanto a preserva9ao das informa9oes obtidas sob sigilo profissional. 

Pa'ragrafo Segundo - No caso de Rescisao do Convenio, toda a documentayao 
sera imediatamente recolhida pelo DETRAN/PR. 

Paragrafo Terceiro - A CONVENIADA se obriga a arcar com todas as despesas 
decorrentes da execu9ao dos servi9os incluindo recursos materiais e humanos, 
sob a forma da Lei. 

CLAUSULA SETIMA 

Se a CONVENIADA invadir. a area de atua9ao de outra, ficara suJelra, sem 
prejuizo da Clausula Resolutiva, ao pagamento a parte prejudicada, das 
importancias correspondentes aos exames realizados, acrescidos de corre9ao 
moneta ria. 
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CLAUSULA OITAVA 

E dever da CONVENIADA dispensar aos usuaries born tratamento e zelar pela 
qualidade tecnica dos servigos prestados. 

CLAUSULA NONA- DO PAGAMENTO 

Os exames objeto deste Convenio, serao realizados mediante ordem do 
DETRAN/PR, emitida pela CIRETRAN a qual estiver vinculada a CONVENIADA. 

Paragrafo Onico - A CONVENIADA recebera mensalmente, pelos servigos 
prestados, o valor relative ao periodo de realizagao dos exames, conforme a 
seguir discriminado. 

1° - Pela realizagao do Exame de Aptidao Fisica e Mental e Retestes o valor 
correspondente a 70% (setenta por cento) da tabela de taxas/tarifas de servigos 
do DETRAN/PR 

2° - Pela realizagao do exame de Avaliagao Psicol6gica, Reteste e Avaliagao 
Psicol6gica para fins Pedag6gicos (Psicopedag6gicos) o valor a correspondents a 
70% (setenta por cento) da tabela de taxas/tarifas de servigos do DETRAN/PR. 

3° - Pela realizagao de exame de reabilitagao o valor correspondente a 70% 
(setenta por cento) da tabela de taxas/tarifas de servigos do DETRAN/PR. 

4°- Quando ocorrer a ausencia de candidate a Exame de Avaliagao Psicol6gica e 
de Aptidao Fisica e Mental, pela prestagao de servigos administrativos, a 
CONVENIADA recebera 30% (trinta por cento) da tabela de taxas/tarifas de· 
servigos do DETRAN/PR 

CLAUSULA DECIMA 

A CONVENIADA recebera o pagamento dos servigos prestados, ap6s cumpridos 
os requisites legais e conforme previsto na norma financeira n°003/03; 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

As despesas decorrentes deste Convenio correrao por conta da Dotagao 
Orgamentaria 9999.9999.99 __ .9999 -99. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGENCIA 

A vigencia do presente convenio, sera para o periodo de 12 (doze) meses, 
compreendido entre 99/99/9999 ate 99/99/9999, podendo ser prorrogado por 
igual periodo ate o limite de 60 meses. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA RESCISAO 

Paragrafo Primeiro: 0 inadimplemento das condi9()es estabelecidas neste 
convenio, por parte da CONVENIADA, assegurara ao DETRAN/PR o direito de da
lo por rescindido, mediante notifica98o por escrito, entregue diretamente ou por via 
postal, com prova de recebimento. 

Paragrafo Segundo - A Rescisao do convenio nao implicara em onus de 
qualquer natureza ao DETRAN/PR. 

Paragrafo Terceiro - A rescisao do presente contrato podera ser de comum 
acordo, bastando, para tanto, manifesta9ao escrita de uma das partes, com 
antecedencia minima de 90 (noventa) dias, sem interrup9ao do curso normal de 
execu9ao do contrato. 

CLAUSULA DECIMA QUART A- DOS REAJUSTES 

Os pre9os pactuados serao reajustados obedecendo aos seguintes criterios: 

a) Os pre9os pactuados serao reajustados anualmente; 
b) Sera aplicado o mesmo indice que o DETRAN/PR. utilizar para reajustar suas 
taxas de servi9os. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DAS PENALIDADES 

Paragrafo Primeiro: A CONVENIADA sujeita-se, em caso de inadimplencia, sem 
prejuizo da responsabilidade civil, criminal e administrativa decorrentes de seu 
comportamento, ou ainda das demais san96es previstas na legisla9ao vigente, as 
penalidades pecuniarias a saber: 

a) multa percentual de 2,0 % (dois por cento) pelo nao cumprimento das demais 
clausulas e condi96es estipuladas neste convenio. 
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Paragrafo Segundo: A CONVENIADA ficara sujeita as seguintes penalidades, 
dependendo da gravidade do inadimplemento: 
a - Advertencia por escrito; 

b- multas; 

c- rescisao do Convemio 

Paragrafo Primeiro - As multas serao deduzidas da fatura mensal devida pelo 
DETRAN/PR, a CONVENIADA, obedecendo o seguinte criteria; 

a- falta ou ausencia do medico na data marcada para exames; (1/y) dividido por 
M. 

b- falta ou ausencia de psic61ogo na data marcada para exames: (1/y) dividido 
por P; 

c - nao cumprimento do horario pre-estabelecido: (1/y) dividido por 8 multiplicado 
por P. 

d - Nao comparecimento sem justificativas aceitas pelo DETRAN/PR, as reunioes 
e/ou encontros previamente marcados, com as CONVENIADAS: (10/y) dividido por 
(M+P) multiplicado por F. 

Legenda 

Y - n° de dias de exames/mes 

M- n° de Medicos prestando servi9os referente ao Convenio 

P - n° de Psic61ogos prestando servi9os referentes ao Convenio 

H - horas de atraso. 

Paragrafo Segundo - As penalidades serao comunicadas as entidades de classe 
e/ou 6rgao a que pertencem. 
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CLAUSULA DECIMA SEXTA 

Fazem parte deste convenio, como se nele estivessem inscritas, as condi96es 
basicas para o funcionamento dos Postos de Servi9os de Avalia96es Psicol6gicas 
e de Aptidao Fisica e Mental, a serem providenciadas pela CONVENIADA, 
constantes no Anexo I, A e 8, que integram este Convenio, assim como rela9ao 
das CIRETRANs e das entidades CONVENIADAS com os respectivos municipios 
a serem atendidos, Anexo II. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA 

As partes, .inicialmente nominadas, elegem o Foro da Comarca de Curitiba/PR, 
para dirimir questoes porventura surgidas. 

E por estarem de pleno acordo com as Clausula estipuladas, as partes firmam o 
presente convenio para que se produza seus efeitos legais. 

Curitiba, xx de xxxxxxxx de 200x. 

Diretor Geral do Detran 

TESTEMUNHAS: 

1a- -------------------xxxxxxxxxxxxxx 
Coordenador Juridico 

Pref. Municipal de XXXXXXXXXX 

2a- ---------------------Pela conveniada 
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ANEXO 1/A - Condicoes basicas minimas para funcionamento de Posto de 
realizacio de Exames de Aptidio Fisica e Mental. 

1- DE ORDEM FiSICA 

a- Sala de espera com cadeiras; 
b- Sala de Exame Medico, contendo 6 metros longitudinal, podendo ser conjugada 
com o item anterior; 
c- Cadeira para o candidate e mesa com cadeira para o medico. 

2- DOS EQUIPAMENTOS 

a- Tabela de Snellen ou Aparelho de Acuidade Visual; 
b- Dinamometro manual; 
c- Livros de lshirara; 
d- Cartelas nas cores verde, vermelha e amarela; 
f- Armarios com chaves para guarda de material e formulario de resultado. 

3- DO MATERIAL DE CONSUMO 

a- Fichas; 
b- Canetas; 
c- Carimbo; 

1- do profissional contendo o n° do CRM;; 

4- RECURSOS HUMANOS 

a- Medico credenciado pelo DETRAN; 
b- Auxiliar ( opcional) 
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ANEXO 1/8 - Condi~oes Basicas minimas para funcionamento de urn Posto 
para realizac;ao de Avaliac;6es Psicol6gicas. 

1- DE ORDEM FiSICA 

a- Sala de espera, podendo ser conjugada com a Secretaria; 
b- Sala de Avaliac;oes Psicol6gicas, coletivo; 
c- Sala de Psic61ogo para atendimento e correc;ao de testes, entrevistas e de 
aplicac;ao de testes. 

Obs- As salas de Avaliac;oes Psicol6gicas Coletivo e de Testagem individual, 
deverao satisfazer as seguintes condic;oes: 

1. Nao apresentar interfen3ncia de barulho externo e/ou intervenc;oes de terceiros 
durante a realizac;ao dos testes. 
2. As paredes deverao ser pintadas de branco ou outra cor deste que autorizada 
pelo DETRAN. 

2- DOS EQUIPAMENTOS 

a- Mesa, anteparo, mascara e apostila de PMK; 
b- Carteiras individuais para testagem coletiva; 
c- Cronometro ou rel6gio para tempo de testes. 
d- Armarios com chaves para guarda de material, testes aplicados e pauta de 
resultado. 
Obs. -As carteiras para sala de exames coletiva deverao ser do tipo escolar. 

3- DO MATERIAL DE CONSUMO 

a- Testes graficos de Psicologia (originais) 
b- Papel Oficio; 
c- Lapis grafite conforme especifica<;ao do teste a ser utilizado; 
d- Apontador, borracha, giz, apagador; 
e- Quadro negro; 
f- Regua. 
g- Lapis de cor; 

4- DOS RECURSOS HUMANOS 

a- Psic61ogo credenciado pelo DETRAN; 
b- Auxiliar de Psicologia para aplicac;ao de testes (opcional). 
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Estatuto do Servidor 
.Funcionarios Civis do Parana Lei 6174/70- Texto da Lei 

Lei no 6174 

Data 16 de novembro de 1970 

Data DIOE 20/11/1970 

Sumula: Estabelece o regime Juridico dos funcionarios civis do Poder Executivo do 
Estado do Parana. 

A Assembleia Legislativa do Estado da Parana decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Ii'TULOI 

CAPiTULO (J_NlC::O 

DISPOSic;OES PRELIMINARES 

Art. 1°. 0 presente Estatuto estabelece o regime jurldico dos funcionarios civis do Poder 
Executive do Estado do Parana. 
- ver art. 39,CF e art. 33, CE 

Art. 2°. Funcionario e a pessoa legalmente investida no cargo publico, que percebe dos cofres 
estaduais vencimentos ou remunerac;ao pelos servic;os prestados. 

TIT_UL.Q_U 

DOS CARGOS E DA FUNc;AO GRATIFICADA 

tAPiTUJ .. O_l 

DOS CARGOS 

SEc;AO I 

Art. 3°. Cargo eo conjunto de atribuic;oes e responsabilidades cometidas a urn funcionario, 
identificando-se pelas caracteristicas de criac;ao por lei, denominac;ao propria, numero certo e 
pagamento pelos cofres do Estado. 

Art. 4°. Os cargos publicos do Poder Executive do Estado do Parana sao acessiveis a todos os 
brasileiros, preenchidas as condi<;oes prescritas em lei e regulamento. 
- ver arts. 12 e 37, I, CF e art. 27, I, CE 

Art. 5°. A nomeac;ao em carater efetivo para cargo publico exige aprovac;ao previa em concurso 
publico de provas e tftulos, salvo as excec;oes legais. 
- ver art. 37,II,CF e art. 27, II, CE 

Art. 6°. E vedada a atribuic;ao, ao funcionario, de encargos ou servic;os diferentes das tarefas 
pr6prias do seu cargo, como tal definidas em lei ou regulamento, ressalvado o caso de 
readaptac;ao por reduc;ao da capacidade ffsica e deficiencia de saude, na forma do art. 120, inciso 
I. 
- ver art. 37,XVI e XVII, CF e art. 27, XVI e XII, CE 



Art. 7°. Os cargos podem ser de provimento efetivo ou de provimento em comissao. 
- ver art. 37, IV e V e 41,CF e art. 27,IV e 36, CE 

SE<;AO II 

Art. 8°. Os cargos de provimento efetivo se dispoe em classes singulares ou series de classes. 
- ver art. 36, §3o, CE 

Paragrafo unico- Declarados extintos ao vagarem, os cargos de provimento efetivo nao precisam 
conformar-se ao disposto neste artigo. 

Art. 9°. As classes e series de classes integram grupos ocupacionais, que se compoem em 
Servic;os. 

Art. 10. Para os efeitos desta lei: 

I - Classe e o agrupamento de cargos da mesma denominac;ao e com iguais atribuic;oes e 
responsa bi lid a des; 

II - Serie de Classes e o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, dispostas 
hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade ou dificuldade das atribuic;oes e com o 
nfvel de responsabilidade, constituindo a linha natural de promoc;ao do funcionario; 

III - Grupo Ocupacional e o conjunto de series de classes ou classes que dizem respeito a 
atividade profissionais correlatas ou afins, quanta a natureza os respectivos trabalhos ou ao ramo 
de conhecimentos aplicados em seu desempenho; 

IV - Servic;6 e a justaposic;ao de grupos ocupacionais, tendo em vista a similaridade ou a 
conexidade das respectivas atividades profissionais. 

Art. 11 - As atribuic;oes, responsabilidades e caracterfsticas pertinentes a cada classe sao 
especificadas em regulamento. 

Paragrafo unico - As especificac;oes para cada classe compreendem, alem de outros, os 
seguintes elementos: denominac;ao, c6digo, descric;ao sintetica das atribuic;oes e 
responsabilidades, exemplos tfpicos de tarefas, caracterfsticas especiais, qualificac;oes exigidas, 
forma d~ recrutamento, linhas de promoc;ao e de acesso. 

Art. 12 - Os cargos de provimento em comissao se destinam a atender encargos de direc;ao, de 
chefia, de consulta ou de assessoramento. 
- ver art. 37, V, CF e art. 43, CE 

§ 10- Os cargos de que trata este artigo sao provides atraves de livre escolha do Chefe do Poder 
Executive, por pessoas que reunam as condic;oes necessarias a investidura no servic;o publico e 
competencia profissional. 

§ 2° - A escolha dos ocupantes de cargos em comissao podera recair, ou nao, em funcionarios de 
Estado. 
- ver art. 37, V, CF e art. 27, V, CE 

§ 3°. No caso de recair a escolha em funcionario de 6rgao publico nao subordinado ao Governo 
Estadual, o ato de nomeac;ao sera precedido da necessaria autorizac;ao da autoridade competente 

§ 40. Sempre que o interesse da Administrac;ao o exigir, o Chefe do poder Executive podera 
dispensar os requisites relatives a habilitac;ao profissionallegalmente indicada em cada caso, 
salvo quando por lei for exigida habilitac;ao de nfvel tecnico-cientffico. 



- ver art. 87, VIe XIII, CE 

§ 5°. A posse em cargo em comissao determina o concomitante afastamento do funcionario do 
cargo efetivo de que for titular, ressalvados os casos de acumula<;ao legal comprovada. 
- ver art. 37, XVI, CF e art. 27, XVI, CE 

Art.13. As atribui<;oes e responsabilidades dos cargos em comissao sao definidas nas leis propria~ 
ou nos regulamentos das respectivas reparti<;oes. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA<;AO GERAL E APLICADA 

CENTRO DE PESQUISA E POS-GRADUA<;AO EM ADMINISTRA<;AO 

CURSO DE ADMINISTRA<;AO DE PESSOAS 

Prezado colega 

Solicitamos a sua colaborac;ao no sentido de responder este questionario o mais 

verdadeiro possfvel para que possamos utilizar os dados encontrados em nossas 

analises no fechamento do trabalho de monografia do Curso de Especializac;ao e 

Gestao de Pessoas da Universidade Federal do Parana, turma 2005. 

Certos de contarmos com sua colaborac;ao, agradecemos e nos colocamos a 
disposic;ao atraves do telefone 3376-3558. 

Atenciosamente 

Solange Bog uszewski 



QUESTIONARIO PARA A PESQUISA 

Nao e necessaria identifica~ao. 

1. Qual a sua faixa de idade? Entre: 

15 e 20 ( ) 20 e 30 ( ) 30 e 40 ( ) 40 e 50 ( ) Mais de 50 ( ) 

2. Qual seu sexo? 

Mascutino ( ) Feminine ( ) 

3. Qual o seu nivel de escolaridade? 

1° grau incomplete ( ) 1° grau complete ( ) 2° grau incomplete ( )2°grau complete ( ) 
Superior ( ) 

4. Qual seu estado civil? 

Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Separado(a) ( ) Divorciado(a) ( ) Viuvo(a) ( ) Outros ( ) 

5. Ha quanta tempo trabalha nesta organiza9ao? Entre: 

Meses ( ) 1 e 5 anos ( ) 5 e 10 a nos ( ) 10 e 20 a nos ( ) Mais de 20 anos ( 

6. Em qual contrato voce se enquadra? 

Estagiario ( ) Estatutario ( ) Comissionado ( ) T erceirizado ( ) APR ( ) Outros ( ) 

7. Qual cargo voce ocupa? 

Atendente de mesa ( ) Atendente de balcao ( ) Supervisao ( ) Chefia ( ) Outros ( ) 

8. Quando esta desempenhando sua fun9ao voce se sente feliz? 

Nunca ( ) Quase sempre ( ) Sempre ( ) 

9. A fun9ao que voce ocupa esta de acordo com o que esperava? 

Sim ( ) Nao ( ) 



A partir destas questoes, assinale com "X" na pontuagao que melhor representar o 

seu comportamento e I ou sentimento, observando bern o significado dos itens ao 

lado: 

D.T.- Discordo Totalmente 

D.P.- Discordo Parcialmente 

N.S.- Nao sei 

C.P.- Concordo Parcialmente 

C.T.- Concordo Totalmente 

10. Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta 
organizagao. 

11. 
Eu realmente sinto os problemas da organizagao como se 
fossem meus. 

12. Eu nao sinto um forte sen so de integragao com minha 
orQanizacao. 

13. Eu nao me sinto emocionalmente vinculado a esta organizagao. 

14. Eu nao me sin to como uma pessoa de casa na minha 
orQanizacao. 

15. Esta organizagao tern um imenso significado para mim. 

16. Na situagao atual, ficar com minha organizagao e na realidade 
uma necessidade tanto quanto um desejo. 

17. Mesmo se eu quisesse, seria muito dificil para eu deixar minha 
organizagao agora. 

18. 
Se eu decidisse deixar minha organizagao agora, minha vida 
ficaria bastante desestruturada. 

19. Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta 
organizagao. 

20. 
Se eu ja nao tivesse dado tanto de mim nesta empresa, eu 
poderia considerar trabalhar em outro Iugar. 

21. Uma das poucas conseqO€mcias negativas de deixar est a 
organizagao seria a escassez de alternativas imediatas. 

22. 
Eu nao sinto nenhuma obriga9ao em permanecer na 
minha empresa. 

23. 
Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que nao seria 
certo deixar minha organizagao agora. 

24. Eu me sentiria culpado se deixasse minha organizagao agora 

25. Esta organizagao merece minha lealdade. 

26. 
Eu nao deixaria minha organizagao agora porque eu tenho uma 
obrigagao moral com as pessoas daqui. 

27. Eu devo muito a minha organizagao. 

D.T. D.P. N.S. C.P. C.T 
1 2 0 3 4 

Em nosso nome e em nome da Universidade Federal do Parana agradecemos sua 

colaboragao neste trabalho de pesquisa. 



Escalade Mensuras;ao do Comprometimento (Meyer, Allen e Smith, 1993) 

Sub-escala lndicadores do Comprometimento 
ACS-1 Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta 

organizas;ao. 
ACS-2 Eu realmente sinto os problemas da organizas;ao como se fossem meus. 
ACS-3 Eu nao sinto urn forte senso de integras;ao com minha organizas;ao 
ACS-4 Eu nao me sinto emocionalmente vinculado a esta organizas;ao 
ACS-5 Eu nao me sinto como uma pessoa de casa na minha organizas;ao 
ACS-6 Esta organizas;ao tern urn imenso significado pessoal para mim 
CCS-1 Na situas;ao atual, ficar com minha organizas;ao e na realidade uma 

necessidade tanto quanto urn desejo. 
CCS-2 Mesmo se eu quisesse, seria muito dificil para eu deixar minha 

organizas;ao agora. 
CCS-3 Se eu decidisse deixar minha organizas;ao agora, minha vida ficaria 

bastante desestruturada. 
CCS-4 Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta organizas;ao 
CCS-5 Se eu ja nao tivesse dado tanto de mim nesta organizas;ao, eu poderia 

considerar trabalhar em outro lugar. 
CCS-6 Uma das poucas conseqiiencias negativas de deixar esta organizas;ao 

seria a escassez de alternativas imediatas 
NCS-1 Eu nao sinto nenhuma obrigas;ao em permanecer na minha empresa 
NCS-2 Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que nao seria certo deixar 

minha organizas;ao agora. 
NCS-3 Eu me sentiria culpado se deixasse minha organizas;ao agora 
NCS-4 Esta organizas;ao merece minha lealdade 
NCS-5 Eu nao deixaria minha organizas;ao agora porque eu tenho uma 

obrigas;ao moral com as pessoas daqui 
NCS-6 Eu devo muito a minha organizas;ao. 
Obs: ACS - Escala do comprometimento afetivo, CCS - Escala do compromettmento 
continuo, NCS- Escalade comprometimento normativo. 




