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Cfal é oportunidade de reflexão sobre Legislativo
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Hclma: curso e tombem
reciclagem

Estagio probatorio e novidade
para Isalino

PROGRAMAÇÃO
Lk5cc
empossadosestãopartic/R-'
disciplina "Estrutura e
FunaónamentodaAssen ib-.i
Legislativa que terna duiaç.i'
cerca de um mês. Aspa/est,a
pro(eníaspela manhã e,nterc.
com vis,tasaossetoresrnencionados
nas aulas. A segunda turma da
mesma disciplina. Composta de
outros empossados, será iniciada em
17 dejunho.  Apan'irde5 de agosto,
terão início as novas disciplinas :
"PoderLegislativo:aspectos
históricos, sociopo/fricos eftirídicos
Regimento Intemoedinâmica do
prsolegkh?ti". 'Senador
público, administra ção pública e
sociedade "e '1Voções de
documentaçâo, iníoimaçàoe
iníotmáticaparao t,'abalho
legislativo Para assistira elas, os
setvidoresserãoagrvpadosdeacorrlo
com os cargos. com atividades
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novos servidores da Assembléia, apro
vados no concurso realizado pela institui-

ção em 200 1, já estão começando a exercer suas
funções e recebendo informações detalhadas
sobre o funcionamento do Legislativo. Desde 1 4
de maio, os servidores empossados participam
do Curso de Formação Introdutória á Carreira
do Servidor da Assembléia Legislativa (CfaI), que
tem a finalidade de mostrar aos novos funcionári-
os a estrutura e a organização da instituição onde
vão trabalhar, além de dados referentes às ativida-
des dos cargos para os quais foram nomeados.

"O curso proporciona uma visão mais
abrangente do lugar onde vou trabalhar, além m'
ser uma forma de integração com os demais se'
vidores". afirma Isalino Silva de Albergaria, no,,,
redator da Secretaria-Geral da Mesa. Isalino, que
é escritor de literatura infanto-juvenil e trabalhou
em várias editoras, diz que a maior expectativa é
atuar em uma nova área, a de técnica legislativa.
Ele ressalta que as atividades do curso são inédi-
tas em sua trajetória profissional. Os três anos do
estágio probatório também são novidade para o
sc' vidor, que considera o período um desafio.

Funcionária da Casa há 15 anos. Helma Clark
Hattler é uma das taquígrafas concursadas. "Ser
técnica, um cargo de nível superior, sempre foi
minha meta e. agora. tive a oportunidade de

l'JIiZ,l( ao do coflCL''O r' da nomr'açá.o
dos novos servidores ocorreu em

função de uma demanda concreta da Casa. Vá-
rios setores tinham suas atividades prejudica-
das pela falta de pessoal capacitado e era gran-
de a expectativa quanto à vinda dos concur-sados".
afirma o gerente-geral da Escola do Legislativo, iAJaôr
Messias Marques Júnior. A Escola, juntamente co
a Diretoria de Administração e Recursos Huma-
nos, é a responsável pela elaboração do Cfal.
Segundo Alaôr, as disciplinas propostas darão
uma visão geral sobre o Poder Legislativo e sua
estrutura, a relação da Assembléia com outros
órgãos da administração pública, o servidor pú-
blico e a dinâmica do processo legislativo. Ele
salienta a importância do Cfal e afirma que, ago-
ra, o servidor novato recebe a orientação ade-
quada na fase de adaptação ao trabalho.

O curso terá carga horária corresponden-
..•.

alcançá-la". declara. Apesar de conhecer muito do
que é ensinado no CfaI. Helma. que antes traba-
lhava na Secretaria-Geral da Mesa, elogiou o cur-
so dado pela Escola. Graças às aulas, conheceu o
trabalho de um gabinete. "O Cfal está abrindo tam-
bém oportunidades de reflexão e reciclagem. Ele
revela a Assembléia de maneira realista e tenta
inserir o servidor na estrutura da Casa". afirma
Helma, que teve dificuldades quando ingressou
na Casa e não havia curso introdutório. Ela ressal-
ta que o funcionário, desta forma, inicia suas ativi-
dades consciente do papel que tem a desempe-
nhar e dos aspectos positivos da instituição -
nuIt,i vezes alvo ue	itic,t', ar iecipadas.
Formação específica S' ;undo o asses-

'a as Humanos,

Wamberto Dias da Silva, apesar de o edital do
concurso não ter exigido formação específica
para determinadas áreas, como Consultoria
Temática e Redação e Revisão, a maioria dos
aprovados tem formação na área para a qual pres-
taram concurso. "Boa parte dos redatores é for-
mada em Letras e os consultores. em Direito",
esclarece. Foram nomeados 6 analistas de sis-
tema, 5 bibliotecários, 10 jornalistas, três rela-
ções-públicas, um engenheiro eletricista, 3 pro-
curadores, 8 consultores, 16 redatores/reviso-
res e 12 taquígrafos.

'ias cm '..da de ..Ha. além de monitoramento
da piática diária no setor de trabalho por servi-
dores indicados, a chamada "Prática Mo-
nitorada". Quando o servidor não estiver na
Escola, ele estará fazendo a "Prática Mo-
'itor que também facilita a socialização.

Avaliação -- Mesmo empossados e cumprin-
:o o..is atividades. os concursados ainda não

são considerados servidores efetivos. Eles pre-
cisam cumprir o estágio probatório, que
corresponde ao período de três anos de expe-
riência. Nesse intervalo, o servidor é avaliado
quanto às suas condições de atender às expec-
tativas da contratação e, caso a avaliação seja
negativa, poderá ser exonerado. O Cfal tem re-
lação direta com o estágio por corresponder à
avaliação do servidor no primeiro semestre.
As demais avaliações serão feitas pela Diretoria
de Administração e Recursos Humanos, com

Orientação adequada com o Cfal
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