
 Resultado da Pesquisa de Satisfação

 Avaliação: Atendimento 

Tipo Solicitacao Excelente Bom Satisfatorio Ruim Péssimo

Denúncia 0 2 0 0 1

Reclamação 4 2 1 1 1

Solicitação de Informação 37 12 2 1 0

Sugestão 3 3 0 0 0
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 Resultado da Pesquisa de Satisfação

 Avaliação: Cordialidade dos Servidores 

Tipo Solicitacao Excelente Bom Satisfatorio Ruim Péssimo

Reclamação 6 1 2 0 0

Denúncia 0 2 1 0 0

Solicitação de Informação 41 10 1 0 0

Sugestão 4 2 0 0 0
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 Resultado da Pesquisa de Satisfação

 Avaliação: Tempo de Resposta 

Tipo Solicitacao Excelente Bom Satisfatorio Ruim Péssimo

Denúncia 1 1 0 0 1

Reclamação 5 1 2 1 0

Solicitação de Informação 38 12 2 0 0

Sugestão 3 3 0 0 0
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 Resultado da Pesquisa de Satisfação

 Avaliação: <Tudo> 

Tipo Solicitacao Excelente Bom Satisfatorio Ruim Péssimo

Denúncia 1 5 1 0 2

Reclamação 15 4 5 2 1

Solicitação de Informação 116 34 5 1 0

Sugestão 10 8 0 0 0

Resumo

1



Comentários 

Fui prontamente atendido e a instabilidade no site foi corrigida de imediato. Ótima prestatividade. 
Minhas solicitações foram atendidas prontamente com resposta clara e objetiva.  
Me surpreendeu, positivamente. 
Muito bom, parabéns, nível de atendimento exemplar! 
Parabéns aos envolvidos, pois obtive a resposta do mesmo dia, de forma clara e eficiente. Obrigado. 
ESPERAMOS QUE A SUGESTÃO SEJA COLOCADO EM PRATICA. 
muito bom atendimento, ótimo!!! 
É bom saber que alguns serviços públicos são eficientes no tempo de resposta. E espero que sejam acatadas as sugestões pois agiliza o processo eleitoral. 
Eu esperava uma resposta mais clara, como não sou formada em direito fica dificil o entendimento das leis, seria mais fácil para minha pessoa pesquisar a 
própria lei na internet ao invés de perguntar a vocês, por está razão esperava outra resposta. 
Obrigado, tive uma resposta bem rápida e satisfatória. 
Fui atendido em pouquissimo tempo e as informaçoes foram precisas. 
Solicitei informação referente as eleições, e obtive resposta satisfatoria. 
Agradeço a atenção dispensada ao caso, a informação prestada e a celeridade no processo. 
Obrigado e bons trabalhos. 
Satisfeito  
Fiquei satisfeita com a eficiência e agilidade da resposta.  
Fiquei surpreso com a atenção desta ouvidoria. Não deveria haver surpresa quando recebemos um bom atendimento de um órgao publico. Deveria ser regra, 
não exceção. 
Parabéns a todos os responsaveis pelo exelente atendimento desta ouvidoria.  
Obrigado pela atenção. 
Trocaram o meu nome. O meu nome é Fábio e me responderam chamando de Jackson. Falta de atenção! 
Deveria haver momentos distintos para a escolha do voto em transito: uma data para 1 turno e outra data (posterior ao 1 turno) para o 2 turno 
Falou, falou e não disse nada. Só enrolação de efetivo NADA. Somente tinha 03 formas de solucionar. Desagregar as seções ou colocar mais uma urna ou 
melhorar o desempenho biométrico das urnas. NENHUMA DELAS FOI FEITA. Ainda por cima acha que sou IDIOTA. "Esperamos que somente com uma 
disputa em questão o tempo diminua"  kkkkkk  Não vai resolver em nada o problema. VERGONHA 
eu gostei da resposta que voces deram para pergunta ta bom  
Minha solicitação foi atendida a contento e com agilidade. 
Gostaria de saber se precisarei no segundo turno passar por isto novamente, levar meu filho e ficar 3 horas com ele no colo, amamentando numa cadeira e 
provocando fila na minha seção, transtorno aos meus colegas. Agradeço o retorno desde já. 



Fiquei satisfeita quanto a dúvida que tinha,fui bem informada e só tenho a agradecer a quem me atendeu prontamente.Tenham um ótimo final de semana. 
Parabéns, jamais imaginei que seria respondida no mesmo dia. Quando entro em contato com a ouvidoria de outros sites, pelo site, inúmeras vezes nem sou 
respondida! 
Estão de parabéns e a informação foi muito útil! 
Agradecido pela atenção. 
Boa tarde, o atendimento foi além de minhas expectativas , obrigado e boa tarde. 
Demora-se muito tempo para ter uma resposta e quando respondem, dão desculpas que não me convencem, pois não é a primeira vez que denuncio carros 
deste tribunal sendo usado em caráter particular e fora de época de eleições. 
O que me causa admiração, no entanto, é que não esteja publicado no site do TRE/SC a relação das coligações partidárias para a eleição/2014. Informação 
essa fundamental para a escolha do candidato a deputado estadual e federal. Obrigado. 
Atendimento Rápido, onde esclareceu minha dúvida. 
Fiquei muito satisfeita com a informação e a clareza da mesma.  
Parabéns. 
obrigada pela resposta me ajudo muito 
Excelente trabalho de ouvidoria, resposta extremamente rápida (menos de 2 horas após o contato). Parabéns! 
Muito satisfeito com a agilidade na resposta. Um exemplo a ser seguido no serviço público do país. 
É digno de elogios oe serviços prestados aos eleitores por este tribunal eleitoral de santa catarina  MUITO OBRIGADO, estou a disposição. 
Eu acho que eu me expressei mal, o que eu gostaria de solicitar no e-mail era que o Juiz eleitoral me liberasse de votar ou seja, que eu não precisasse mais 
votar porque estou com transtorno mental grave. Obrigado! 
agora eu preciso saber se devo ir ate a minha zona eleitoral e na seção pois necessito da quitação eleitoral por vários motivos..espero resposta  

 


