
Concurso

Assembléia se prepara para receber
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e serão orientados Por monitores

Assembléia continua este ano um traba-
lho importante de recomposição e de-

senvolvimento de recursos humanos iniciado em
200 l com a realização de concurso público pa"a
o preenchimento de 68 vagas em oito especiali-
dades, cargos de técnico de apoio e procurado'. O
concurso teve 1 1.329 inscritos, sendo 1 7 1 apro-
vados - um índice geral de aprovação de cerca de
2%. Os resultados finais foram publicados em no-
vembro do ano passado. no Minas Gerais/Diário
do Legislativo: e, no final de fevereiro, foi publicada a
homologação, que significa o reconhecimento, pela
Alemg, dos resultados das provas.

A próxima etapa é a nomeação dos candida-
tos aprovados, que deverá respeitar a ordem de
classificação. As nomeações serão feitas a critério
da Mesa, quando esta julgar oportuno, mas já é
grande a movimentação na Assembléia para rece-
ber os novos servidores. A Escola do Legislativo
está no centro desse processo. lá que está a car-
go dela, em parceria com vários setores, o ofere-
cimento do Curso de Formação Introdutória à
Carreira do Servidor da Assembléia Legislativa

CfaI). A nota lin,ii no carso. destinado aos apro-
vados, corresponderá à nota do primeiro semes-
tre do estágio probatório. O estágio, obrigatório.
tem a dui'aç.'to de tmCs aaos.
Reflexões sobre o Poder - 'O novo servidor
dividirá seu tempo entre a Escola do Legislativo e
o seu setor", explica o gerente-geral da Escola,
Alaôr Messias Marques Júnior, ao descrever o
período após a posse dos concursados. Alaôr é
presidente do Colegiado do Cfal e a ele cabe a
coordenação do curso, que tem 360 horas/aula.
No treinamento oferecido aos monitores, em
vereiro, o gerente-geral explicou que. entre
objetivos do curso, está o de promover a refle-
xão sobre questões históricas e contemporâneas
relacionadas com o Legislativo. Essa meta reflete
a intenção da Escola de criar núcleos de pesquisa
e estudos sobre o Poder, seus desafios e pers-
pectivas, seguindo as diretrizes do novo projeto
pedagógico.

O início das aulas do Cfal está condicionado
às nomeações e à posse de número suficiente de
servidores para abertura das turmas.


