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Assembléia se prepara para receber ur iii i iova
safra de servidores: os aprovados no con-

curso público realizado no ano passado. Desta vez,
diferentemente de tudo o que havíamos visto acon-
tecer na história recente da Casa, realizaram-se,
concomrtantemente, vários concursos para preen-
chimento de vagas nos cargos os mais diversos,
que vão do taquígrafo ao analista de sistemas, do
procurador ao engenheiro, só para ficar em alguns
poucos exemplos.

A complexidade do concurso reflete-se agora
nos preparativos para a recepção, o acompanha-
mento. o treinamento e a avaliação dos novos ser-
vidores. Uma das vertentes dessa preparação, de
responsabilidade da Escola do Legislativo, é o
Curso de Formação Introdutória à Carreira do Ser-
vidor da Assembléia Legislativa (Cfal), instituído pela
Resolução n°5. 195/00. A criação
do curso teve como objeti-
vo possibilitar a capacitação
do servidor novato mediante en-
contros e cursosque permitam a
ele refletir sobre um leque de te-
mas e questões pertinentes ao trabalho desenvolvi-
do rotineiramente na Assembléia, deforma que
esse profissknal seja capaz de interagir com os
desafios com que irá deparar ao ser integrado ao
quadro de servidores da Secretaria da Assembléia.

A experiência bem-sucedida - ainda que com
as ressalvas já de todos conhecidas - do Curso
Preparatório de Admissão na Assembléia Legislativa
(Cpal), derivado do concurso de 1999. foi o prin-
cipal parâmetro para a concepção de um novo
modelo de curso.

O Cfa] parte da premissa de que o servidor - já
suficientemente provado pela bateria de testes do
concurso detém bom nível de informações e
conhecimentos teóricos relevantes para o exercí-
cio de suas atividades. Considera, entretanto, que o
servidor não necessariamente conheça a aplicação
desse conhecimento à	r eçns!atrvn. h,iri
ta, sobretudo, as especri i: ii
volvida pela Assembléi

O curso se ha
compatibilização da formaçáo académica do sr.
dor com o desempenho da função técni
legislativa.

As disciplinas se organizam em três eixos
primeiro, constituído pela grade adaptada do Pro-
grama de Formação Permanente da Escola do
Legislativo. Um segundo eixo, essencialmente ins-
trumental, a cargo das Gerências-Gerais de Docu-
mentação e Informação e de Sistemas de Informa-

çÕes. L um terceiro, a que se deu o nome de "Prá-
tica Monitorada", que consiste tão-somente no exer-
cicio de atividades próprias do setor, no espaço onde
provavelmente será lotado, sob orientação e acom-
panhamento de um monitor designado pelo geren-
te-geral.

Essa última disciplina, principalmente, utiliza-se
do enorme potencial técnico e humano dos qua-
dros da Assembléia, para incrementara pedagogia da
formação do novo servidor. A concepção do papel
do monitor extrapola o cuidado com a capacitação
técnica. Entre outras, é preocupação do monitor a
facilitação da relação humana do "calouro" com seu
novo ambiente de trabalho. Como um anfitrião
conhece bem sua casa - as peculiaridadt
do trabalho: as pessoas, o espaço físico. as eventu-
ais dificuldades, as referências, os direitos, os deve-

res --o monitor VdI, gradualmente, contextualizar e
orientar o colega, ao mesmo tempo em que partici-
pa de seu processo de 3vaiia: A organização da
disciplina é de tal forma individualizada - decorrência
também das idiossincrasias da produção dos vários
setores - que cada monitor elaborou, a partir dos
pressupostos fixados pela Escola, o seu próprio pla-
no de ação, com a identificação do tipo de informa-
ções, atividades e desafios a serem levados ao seMd'

A motivação e o envolvimento dos monitores -
em geral um para cada servidor novato - ficaram
patentes por ocasião do treinamento desenvolvido
pela Escola do Legislativo. Na verdade, isso não sur-
preende. Uma experiência como a "Prática
Monitorada" só se viabiliza numa instituição em que
a competência técnica do servic k )i Oflvívd CO ''O,'OJ
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