
Servidor concursado deve
chegar "desarmado"

e os servidores aprovados no último concurso
público quisessem um conselho de amigo',

ganhariam da servidora Julianajeha Daura o seguin-
te: estejam "desarmados" ao chegarem à Assem-
bléia. Gerente-geral de Taquigrafia e Publicação e há
13 anos na Alemg. Juhana ressalta, nesta entrevista
ao Parcer,á, que o servidor deve ter consciência de
que escolheu trabalhar numa Casa política — que,
por sua natureza, está em processo constante de
mudança. 'função do técnico é auxiliar o Legislativo
Ele deve preocupar-se também com o auto-apri
moramento e se comprometer com os valores r'
ideais de administração pública", acrescenta
servidora, que integrou a Comissão de Coordena
ção do Concurso Público realizado em 2001. Ela
fala, ainda, sobre o momento atual do Legislativo e

ri )I ' coa io o 'caloni o' pode se inserir nele.

Que Poder Legislativo o servidor novato vai
encontrar?

O Legislativo convive hoje com infinitas demari-
das por parte dos cidadãos e vivencia a busca de
meios para a implementação das políticas públicas.
Temos, assim uma grande necessidade dessa
implementação: os cidadãos procuram os deputa-
d'. faze"a 'eddos Essa re'irdadc de'nc":t"a. a
mim, que  Legislativo tem muito valor para a popu-
lação. Creio também que, cada vez mais, as práticas
e as experiências do Legislativo têm que ser transpa-
rentes, preservando-se a aproximação do Legislativo
com a sociedade e fortalecendo a política de comu
nicação. Isso contribui para a construção da educa
ção política. Quando penso no Poder dessa forma.
percebo que o servidor aprovado é, sim, um profis-
sional com vasto conhecimento técnico, mas que
tem que se comprometer com o interesse e o espí-
rito público.

Na sua avaliação, qual seria o perfil ideal
do servidor que
chega '  Casa,
momento?

Espero que o ser -
vidor que está chegan-
do tenha um conjunto
'quilibrado de valores.
) candidato aprovado
eve demonstrar de-

<,empenho e responsa-
bilidade, desenvolver

L	 competências e aplicar
r ' c no	'i. . de

mação. Deve também ser ético e ter capacidade de
adaptação, flexibilidade e aprendizado. Ele precisa
trazer essa bagagem para comungar com os ideais e
as demandas do Legislativo. O cidadão está cada vez
mais exigente e ativo e isso faz com que a democra-
cia avance e a administração pública procure prestar
um serviço mais eficiente. Por isso, não adianta tra-
zer apenas conhecimento técnico. O servidor apro-
vado deve ter também como atributos a capacidade
de adaptação às diversas situações e o comprome-
timerito com	ecviço )ubliCO

Qual a importância do Cfal nesse
contexto?

O Cfal ten i uni paj.)m.'l impo;lantíssir'no para os
servidores nomeados. Durante seis meses, eles
ganharão subsídios para que conheçam melhor a
instituição e fiquem preparados para o exercício de
sjas funções. O CfaI será também um estímulo ao
auto-aprimoramento e às reflexões sobre o Poder.
A grade curricular tem disciplinas do Programa de
Formação Permanente da Escola do Legislativo, im-
portantes para que ele tenha noções de Regimento
Interno, de Administração Pública e do funciona-
mento do Poder. Na Prática Monitorada, caberá ao
mnrtr,r e ao g'-rente r , tev"oh7ar o se''dc" no

ambiente de trabalho, orientá-lo, acompanhá-lo e
avaliar o cumprimento de suas funções, além de
esclarecer suas dúvidas. O monitor deve também
alertar o servidor sobre as habilidades de que vai
ner i ',smtar Da'	esln(	r ibi r-se (I(' , as ti'

A administração pública deve, portanto,
estar atenta aos seus valores humanos.

Hoje, tanto o parlarnentar quanto o servido r do
Legislativo estão muito envolvidos com a
implementação de decisões políticas e com a ges-
tão pública, obedecendo a valores públicos. Mas
quando reconhecemos que também temos valo-
res humanos, podemos concorrer para a aprova-
ção do nosso trabalho pelos cidadãos e especia..
listas. Creio, ainda, que temos que desenvolver
os servidores com perfil gerencial, que têm capa-
cidade de administrar recursos financeiros, for-
mar equipe, liderar mudanças e pessoas. Ressal-
to, também, que desenvolvemos uma capacitação
no dia-a-dia à medida que vamos resolvendo con-
flitos. O treinamento gerencial. necessidade pre-
mente, acontece nos encontros de gerentes, em
que o servidor recebe ferramentas e apreende
idéias que vão ajudá-lo a desenvolver sua própria
ce:r.r' i(ldd(' l''u)é iiUI() ifl1)C)rLi,"C
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