
 

 

Prezados

da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado 
do Paraná 
a qual apresentou o seguinte resultado: 

Prezados

Visando ao aperfeiçoamento dos trabalhos da Diretoria 
da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado 
do Paraná 
a qual apresentou o seguinte resultado: 

Prezados(as) Associados

Visando ao aperfeiçoamento dos trabalhos da Diretoria 
da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado 
do Paraná – ASSEDEPAR foi realizada pesquisa de satisfação, 
a qual apresentou o seguinte resultado: 

Associados(as)

Visando ao aperfeiçoamento dos trabalhos da Diretoria 
da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado 

ASSEDEPAR foi realizada pesquisa de satisfação, 
a qual apresentou o seguinte resultado: 

(as)! 
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Quanto às sugestõe
contato para cada um dos servidores que responderam à 
pesquisa de satisfação. 

Agradecemos a participação de todos na pesquisa. 

A Assedepar fica à disposição de seus associados para 
eventuais esclarecimentos sobre o presente
como para contribuições e sugestões. 

 

Um ótimo fim de
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Quanto às sugestõe
contato para cada um dos servidores que responderam à 
pesquisa de satisfação.  

Agradecemos a participação de todos na pesquisa. 

A Assedepar fica à disposição de seus associados para 
eventuais esclarecimentos sobre o presente
como para contribuições e sugestões. 

Um ótimo fim de semana

Quanto às sugestões apresentadas, encaminharemos 
contato para cada um dos servidores que responderam à 

Agradecemos a participação de todos na pesquisa. 

A Assedepar fica à disposição de seus associados para 
eventuais esclarecimentos sobre o presente
como para contribuições e sugestões. 
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Agradecemos a participação de todos na pesquisa. 
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Agradecemos a participação de todos na pesquisa. 

A Assedepar fica à disposição de seus associados para 
eventuais esclarecimentos sobre o presente relatório, assim 

 

s apresentadas, encaminharemos 
contato para cada um dos servidores que responderam à 

Agradecemos a participação de todos na pesquisa.  

A Assedepar fica à disposição de seus associados para 
relatório, assim 

s apresentadas, encaminharemos 
contato para cada um dos servidores que responderam à 

A Assedepar fica à disposição de seus associados para 
relatório, assim 


