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om a promulgação da Resolução cargo ocupado passará ao segundo padrão sub-

	

n° 5.203/2002, que contém as novas re-	seqüente de vencimento ("subirá" dois ELs na car-

	

gras do sistema de carreira da Secretaria da As-	reira) se obtiver, nos dois anos do período aquisi-
sem bléia Legislativa, os servidores aguardam ago-
ra a regulamentação dessas regras, cujos efeitos
são retroativos a 1 ° de janeiro de 2002- Os téc-
nicos da Diretoria de Administração e Recursos
Humanos analisam a legislação sobre a carreira
até então em vigor e estudam a regulamentação,
que será feita sob a forma de deliberações.

Segundo a Resolução. o desenvolvimento do
servidor na carreira ocorrerá por promoção, em
moldes diferentes dos atuais. Ela determina que a
promoção é a passagem ao primeiro ou ao se-
gundo padrão subseqüente de vencimento, de
acordo com alguns critérios, nos termos de regu-
lamento (deliberação), e que o período aquisitivo
da promoção é de dois anos. As regras de transi-
ção do sistema atual para o novo serão

;L'Ieodas também em deliberação.
Como será - O servidor que possuir a escola-
ic,de especificada para o nível em que estiver

posicionado na estrutura da carreira relativa ao

tivo, a pontuação mínima exigida na avaliação de
perfoimance.

Já o servidor que não possuir a escolaridade
especificada para o nível em que estiver
posicionado passará ao primeiro padrão subse-
qüente de vencimento ("subirá" um EL) se obti-
ver. nos dois anos do período aquisitivo, a pontu-
ação mínima exigida na avaliação. Essa forma de
crescimento na carreira é uma das sugestões e.,
caminhadas pelos funcionários durante o Semin,.
rio "Plano de Carreira - Instrumento de Valoriza-
ção do Servidor", realizado em novembro de
2001.

A resolução também determina que, na avalia-
ção de períorniance, deverão ser consideradas, nos
termos do regulamento (deliberação), as finalidades
do sistema de carreira, entre elas, o treinamento. a
capacitação, o desenvolvimento inspirado na igual-
dade de oportunidade, no mérito funcional, na qua-
lificação profissional e no esfor ço pessoal.

Opinião do servidor
Confira a opinião aos coordenado r es aos r upos de trauallco do Seminário da Cdi reua sobr

e s.ca	icl.'nt.tço:

• Renan Pinto Domingos (Mecanismos de Desenvolvimento na Carreira)
":s"Lo'te passo para a implantação de

L'.',claspe.osse pvleo(c's;'osem/nario sobre acarreira, real'-
do em 2001. Entretanto, é importante que nós estejamos conscientes de que a sua

'vação não encerra o assunto. Serão necessáriás deliberações para regulamentar e
_ Je!a//rar aspectos importantes. Como exemplos, as regras de transição do plano atual

o novo, bem como tudo que se refere à avaliação de desempenho. que, por estar
damentada por deliberações, não foi contemplada na Resolução. Há também os
«adores de performance, que, tema novo, não dispõem de qualquer regulamentação.

r r ;.'esumo, o projeto contém diretrizes gerais sobre a carreira e é fundamental que os
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• Manoel Viana Correia (Verificação de Performance)

seminarjo soore a catre/tu e ver o projeto sendo aprovado nos da rna ueu:o,;daCe e no.s
motiva a participar mais de debates sobre temas inerentes a nós. servidores, pois a
certeza de que o nosso trabalho não foi em vão nos valoriza e o qualifica. Achei muito
interessante a aprovação da emenda que assegui'a aos servidores em estágio probatório
a contagem do período de estágio para evolução na carreira. Visto que diversos ponto'.
serão objeto de regulamentação espea'fica. esperamos Que, durante esse processo. Possa-
rnos tomar conhecimento das mudanças propos i ' c oode ccc s. ' 1 f. co'" de .s

e sugestões que venham enriquecer o trabalheU	 -.


