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sobre esses cursos serão definidos após a apro-
vação do plano de ação para o biênio 1999/2000.
Gabinetes - Será oferecido também um trata-
mento especial aos novos servidores de gabinete,
no primeiro semestre. "Como estamos no co-
meço de legislatura, vamos priorizar os cursos de
atendimento aos novos servidores", ressalta
Theophilo Moreira. Isso não significa, no entan-
to, que os da área administrativa serão prejudica-
dos. "Vamos procurar atender a todos da forma
mais racional possível", diz. O projeto de forma-
ção profissional dos servidores trata justamente
disso e leva em conta a adequação dos conteú-.
dos à demanda.

ano de I999 promete ser movimentado na
Escola do Legislativo. Entre as iniciativas pro-

postas à Mesa da Assembléia, destacam-se a elabo-
ração de um projeto de desenvolvimento profissio-
nal dos servidores, oferecendo oportunidades de
treinamento de acordo com as necessidades da Casa,
além de aumentar o atendimento das demandas ex-
temas. Segundo o responsável pela Área de Ensino
e Extensão da Escola,Theophilo Moreira Pinto Neto,
já foram encaminhadas à Mesa da Assembléia as
metas de ação para o biênio 1999/2000.
Parceria - Uma das sugestões é a ampliação das
atividades, a fim de atender à procura por parte de
entidades e instituições diversas. ';A,sdemandas es-
tão cada vez mais freqüentes. Nesse ano, por exem-
plo, vamos promover um curso para os servidores
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração sobre noções técnicas do Legislativo",
diz. Segundo Theophilo Moreira, outro objetivo é
aumentar o número de parcerias, disseminando,
assim, o conhecimento sobre o Poder Legislativo.
"Vamos tentar empreender algumas parcerias com
secretarias de Estado, prefeituras, câmaras munici-
pais e nrganizações não govemamentais. Será mu~o
importante para a Escola essa aproximação com a
sociedade", ressalta.

Entre as propostas, estão as de aumentar o atendimento
das demandas externas e elaborar um projeto de

desenvolvimento profissional
!lt'l\f,;lt~~M¥1Wwr!Jrnllit._WlJtjjmWi1J dos servidores

entro do objetivo de ampliação das ativida-
des da Escola, o responsável pela Área de

Ensino e Extensão da Escola informa que serão ofe-
recidos alguns cursos pela Internet. "É uma maneira
que encontramos de propiciar um maior número
de treinamentos para atender às demandas exter-
nas, com custo reduzido para a Assembléia", expli-
ca. Segundo Theóphilo Moreira, essas atividades
serão implementadas, também, por meio de parce-
rias com prefeituras e câmaras municipais, entre ou-
tras instituições. "Os parceiros terão que disponibilizar
os computadores para que os interessados pos-
sam fazer os cursos no próprio ambiente de traba-
lho", explica. Ele lembra que maiores detalhes

Cursos pela Internet serão realizados

o responsável pela Área de
Ensino e Extensão da Escala,

Theophilo Moreira Pinto
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o plano de ação para o biênio
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