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VIDA I Competências Necessárias para o Adolescente Trabalhador

I- O QUE É SER COMPETENTE?

Você já deve ter ouvido a palavra competência como condição necessária
para um profissional de sucesso. Ser competente é reunir características
importantes para o desempenho de uma função. Osprofissionais competentes
têm a bagagem correta para desempenhar suas funções.

Vamos aprofundar esse assunto.

Primeiramente, jamais existirá um profissional completo. Hoje, vivemos
em um mundo em constante mudança e inovação. Mesmo as pessoas
experientes e qualificadas precisam atualizar-se.

Em segundo lugar, as empresas têm expectativas em relação ao desempenho
de seus funcionários como uma referência ideal que deve ser buscada pelos
profissionais que ali trabalham.

o que podemos entender por competência?

Competência: é o conjunto de CONHECIMENTOS, HABILIDADESe ATITUDES
(CHA), necessário e aplicado no desempenho de uma atividade profissional
para o alcance dos objetivos da instituição.

As funções que os adolescentes desempenham na ALMG (cumim,
ascensorista, recepcionista ou auxiliar administrativo) têm entre si algumas
semelhanças. Sendo assim, quais são as competências essenciais requeridas
de qualquer adolescente trabalhador?

Apesar de aparentemente simples, as tarefas desses jovens envolvem uma

série de detalhes.

A noção de competência (CHA) nos ajudará a responder essequestionamento.
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11 - CONHECIMENTOS

o conhecimento, como parte da competência profissional, corresponde ao
conjunto de informações (conteúdos) e experiências (práticas) de trabalho
que podem ser transmitidos e aprendidos.

O conhecimento é o conjunto de informações acumulado pela pessoa a
partir de suas experiências e aprendizados ao longo da vida.

Vários são os conhecimentos necessários para quem trabalha no serviço
público. Vejamos quais são essenciaispara o adolescente trabalhador da ALMG:

11.1 - Fundamentação legal

Na esfera pública, só se pode agir dentro do que a legislação determina.
Assim, é necessário saber as normas que fundamentam o exercício de suas
atividades e o funcionamento da Casa.
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11.2- Conhecimento institucional

t fundamental conhecer a instituição na qual trabalhamos: o que faz cada
setor, quais são seus serviços, quem são seus gestores, etc. A melhor forma de
compreender o funcionamento de seu setor e da ALMG é buscar esclarecer
suas dúvidas com os servidores de sua área, especialmente com o profissional
que faz a supervisão de seu trabalho.

11.3- Conhecimentos especificos

O domínio de diversos assuntos é importante para sua atividade profissional,
por exemplo:

Língua Portuguesa:
Observe o uso do idioma. Erros de linguagem depreciam a

qualidade do seu trabalho.

Matemática Aplicada:
t importante desenvolver o domínio sobre as operações

matemáticas e aprimorar seu raciocínio lógico.

Conhecimentos específicos de máquinas e equipamentos:
Observe o maquinário utilizado no seu setor. Cada equipamento
possui características próprias. Procure conhecê-lo e aprender

adequadamente como operá-lo. Você contribuirá para reduzir
desperdícios e manutenções desnecessárias, e tal conhecimento

poderá auxiliá-lo futuramente em outros serviços administrativos.

Informática:
Desconhecer os recursos de informática pode excluí-lo de boas

oportunidades profissionais. Aproveite a oportunidade de trabalho

na ALMG e reforce seus conhecimentos nesse assunto. Em tarefas
administrativas, você poderá necessitar ter familiaridade com

um editor de textos, planilhas, impressão de etiquetas e outras
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ferramentas. Sempre que lhe seja ensinado algum recurso, fique
atento. Observe seus erros e corrija-os a cada uso, de forma a ter
domínio de tais recursos.

Garçonaria:

Sevocê tem a função de cumim, os conhecimentos de garçonaria
serão de grande valia para suas tarefas. Observe a atuação dos
garçons, as regras de serviço utilizadas e o tratamento dispensado
ao servir.

8
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11I - HABILIDADES E ATITUDES

As habilidades integram a competência de um profissional. Correspondem
à destreza no uso de ferramentas e equipamentos, à capacidade de utilizar
bem a comunicação, ao domínio de rotinas e de procedimentos.

As habilidades demonstram a segurança de um profissional ao executar uma
atividade. Estão intimamente ligadas à prática. Para ser competente, não
basta SABER(conhecimentos), é preciso SABER-FAZER(habilidades), ou seja,
colocar em prática o aprendizado.

As atitudes consistem no modo de agir, na postura e no comportamento no
ambiente de trabalho. A inadequação das atitudes compromete severamente
o desempenho profissional, chegando quase a neutralizar asoutras dimensões
já estudadas: o SABER(conhecimentos) e o SABER-FAZER(habilidades). Em
outras palavras, de nada adianta o profissional ter conhecimento e destreza
se, na prática das suas tarefas, sua atitude não for adequada.

Destacamos para suas atividades na ALMG as seguintes habilidades e
atitudes:

111.1- Comportamento e postura profissional

Certamente, você já ouviu dizer que é difícil reverter a primeira impressão
que alguém tem a respeito de nós. Os principais fatores que contribuem para
a formação de nossa imagem frente ao outro são:

- imagem pessoal;
- tom de voz;
- vocabulário utilizado;
- linguagem corporal.

A imagem pessoal refere-se aos estímulos que você oferece para que o
outro forme uma opinião a respeito de você. Em um ambiente de trabalho,
cada profissional transmite a imagem da instituição através de sua própria
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imagem. Assim, postura adequada, simpatia e segurança contribuem para
uma imagem positiva não só de você, mas da instituição. O modo de se
vestir e o cuidado com o corpo também são aspectos que repercutem na sua
imagem pessoal e profissional.

VIDA I Competências Necessárias para o Adolescente Trabalhador

O tom de voz adequado é outro aspecto que integra a atitude profissional.
Falar alto é deselegante e prejudica a concentração das demais pessoas.
Mantenha um volume de voz de médio para baixo. A fala possui força e por
meio dela podemos alcançar muitos objetivos em nossas relações.

Observe, então, alguns cuidados que você deve ter no dia a dia, no seu
trabalho:

- apresentar-se com vestimentas adequadas ao exercício da função,
fazendo uso do uniforme (blusa e calça da Assprom ou calça jeans
escuro, sem nenhum adereço, rasgo ou enfeite);
- utilizar o crachá de identificação limpo, com foto e dependurado na
posição frontal do corpo; manter os hábitos de higiene.

Conteúdo da fala !Ordenação da fala
Gramática
Vocabulário

Observe também o seu vocabulário. É comum utilizarmos gírias, expressões
populares e brincadeiras. Entretanto, tais comportamentos são inadequados
do ponto de vista profissional. Observe a linguagem e os termos utilizados
em seu local de trabalho e comunique-se adequadamente.

Finalmente, observe a sua linguagem corporal ao andar, ao assentar-se ou
ao gesticular. Algumas posturas são consideradas inapropriadas no local de
trabalho. Veja os exemplos a seguir:

- bocejar e espreguiçar;
- mascar chicletes;

- assentar-se de forma displicente;
- debruçar-se sobre a mesa de trabalho;
- lixar unhas;

- fazer lanche em seu posto de trabalho;

- tocar a outra pessoa durante uma conversação;
- gesticular de forma brusca ou excessiva;

- andar preguiçosamente ou de modo bastante acelerado.

111.2- Saber ouvir

Ouvir é diferente de escutar, pois ouvir é como escutar de forma ampliada.
Paraouvir alguém, você tem que se conectar com essa pessoa, ainda que, no
ambiente, muitos outros estímulos estejam presentes. É, ainda, necessário

controlar a ansiedade, ou seja, evitar a impaciência ao aguardar que o outro
se expresse, procurando não falar por ele.

Ao ouvir, escute não somente o que está sendo falado, mas principalmente o

não dito: observe o olhar, a expressão corporal e a movimentação da pessoa
que você escuta.

10 11



VIDA I Competências Necessárias para o Adolescente Trabalhador

111.3- Desenvolver a percepção e a empatia

Percepção é o processo por meio do qual as pessoas recebem, organizam e
interpretam informações do ambiente, dando-lhes sentido. A percepção está
sujeita a muitas distorções, sendo fortemente influenciada por características
individuais.

As distorções perceptivas podem nos levar a erros e problemas em situações
de trabalho. Para evitá-los, fique atento aos seguintes aspectos:

--------- VIDA I Competências Necessárias para o Adolescente Trabalhador

Para você entender o sentido do termo empatia, basta lembrar destas palavras
semelhantes, porém de significado inteiramente diferente, as quais usamos
em nosso cotidiano: "apatia", "simpatia" e "antipatia" . Todas elas possuem
o radical "-patia", que vem da língua grega - pathos -, que significa tudo
aquilo que afeta o corpo ou a alma, aí incluídas as doenças, as dores e as
emoções, agradáveis e desagradáveis.

Tendemos a atribuir explicações para nosso comportamento e para o dos outros.
Frequentemente, buscamos sentido para os fatos, com argumentos decorrentes
de influências internas ou com justificativas referentes a fatores externos. Mas tais
explicações (possíveis causas) nem sempre correspondem à realidade dos fatos.
Ex.: se alguma pessoa mostra-se impaciente com uma informação que você
transmite a ela, você atribui tal comportamento a um fator de personalidade:
ela é muito nervosa, ela não gosta daspessoasdo nossosetor. Julgamos alguém
com base no grupo do qual a pessoa faz parte. Muitas vezes tais julgamentos
estão baseados em sexo, faixa etária, raça, condição cultural ou até mesmo no
peso das pessoas. Trata-se de uma perigosa generalização quando se atribui a
alguém uma característica. Ex.: todo idoso tem dificuldade com tecnologia.

Tendemos a construir uma ideia geral a respeito de alguém, baseando-nos
em apenas uma característica apresentada pela pessoa. Ex.: alguém muito
simpático pode nos causar a impressão de ser uma ótima pessoa - confiável
e correta.

Somos influenciados por situações anteriores. Ex.: logo após atendermos
alguém muito nervoso, podemos julgar, equivocadamente, que qualquer
indagação de outra pessoa seja uma provocação.

Costumamos atribuir aos outros nossas próprias características. Tendemos a
ver as pessoas como nós somos, ao invés de observarmos como cada pessoa
é. Ex.: se sou uma pessoa perfeccionista, posso considerar que todos gostem
de explicações longas e minuciosas.

12

o termo "apatia" representa uma atitude de indiferença. Já os termos
"simpatia" e "antipatia", mais conhecidos, representam, respectivamente,
entre outros aspectos, um estado de afinidade com alguém a partir de uma
impressão agradável e uma aversão espontânea, gratuita e irracional.

Tais palavras são bons lembretes. Nos contatos profissionais, indica-se o uso
da empatia. Mais importante do que gostar ou não das pessoas com quem
convivemos no ambiente de trabalho, é preciso entendê-Ias. Desenvolva a
empatia, colocando-se sempre no lugar do outro.
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111.4- Saber comunicar

Grupos ou organizações não podem existir sem comunicação. Comunicar é
bem mais complexo do que apenas transmitir informações. Trata-se de um
processo, em que muitos aspectos exercem influência.

A habilidade de se comunicar bem, oralmente ou por escrito, é para muitos
profissionais um desafio e uma chave de sucesso.

A comunicação pode ser explicada por meio de um modelo composto de
oito partes:

- a fonte da comunicação - também denominada "emissor",
refere-se àquele que envia a mensagem;
- a codificação - tradução do conteúdo em sinais, símbolos,
palavras, linguagem;
- a mensagem - o conteúdo, o tema, o assunto;
- o canal - forma utilizada para envio da mensagem (ex.:
pessoalmente, por telefone, por e-mail, bilhete, cartaz);
- o receptor - destinatário da mensagem, ouvinte, aquele que
recebe a mensagem;
- a decodificação - a interpretação da mensagem pelo receptor;
- o ruído - obstáculos e interferências que dificultam ou
impossibilitam o recebimento da mensagem;
- o feedback - última etapa do processo, corresponde aos sinais
enviados pelo receptor, os quais dão ao emissor retorno do
resultado, ou seja, informam se a mensagem foi entendida ou não.

EMISSOR r--ICODIFICAÇÃO r--
•••

---------1 FEEDBACK 1.-------------1 RESPOSTA 1+------
14
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Para que a comunicação seja bem-sucedida, esses oito elementos citados
devem interagir de maneira adequada. Se algo de errado ocorre em uma
dessasfases, o processo de comunicação não se efetiva.

Vejamos alguns problemas (barreiras) comuns:
- Da parte do emissor: inibição, uso de símbolos ou linguagem
inadequada, preconceitos, impaciência, ansiedade, indiferença.
- Da parte do receptor: diálogo interno, preocupação, preconceitos,
impaciência, nervosismo, dificuldade de compreensão, distância
social.
- Da parte do canal: ambiente inadequado, horário inadequado,
meio de comunicação impróprio para o tipo de mensagem.

Lembre-se sempre:
O receptor nunca assimila passivamente uma informação.
Ele reage ao significado desta, mesmo que você não consiga
identificar manifestações por parte dele. No processamento da
informação, alguns detalhes podem ser evidenciados pelo receptor,
comprometendo o entendimento da mensagem como um todo.
Há uma regra na comunicação humana: o significado captado pelo
ouvinte não é exatamente aquilo que o emissor quis transmitir.

Observando atentamente o receptor, o emissor terá retorno se está ou não
sendo ouvido e compreendido. Ainda que o receptor não se manifeste
falando, você obterá pistas por seu olhar e sua postura corporal. Assim, se
você tem dificuldade em olhar para o outro, é melhor começar a exercitar tal
comportamento .

É comum pensarmos que nos comunicamos somente através da palavra.
Na verdade, a comunicação humana acontece simultaneamente de forma
verbal e não verbal.

A comunicação verbal busca transmitir um conteúdo de valor informacional
e a não verbal parece ter como principal função informar acerca dos afetos,
dos sentimentos do emissor, ou seja, da sua atitude emocional e motivacional.

15
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Para que a comunicação alcance o impacto positivo é preciso certa sintonia
entre esse dois sistemas - verbal e não verbal.

Sabe-se que as manifestações não verbais tendem a fugir do controle
consciente do emissor e são, portanto, bastante reveladoras. t preciso
desenvolver maior autocontrole de seus gestos e expressões, mantendo-se
alerta. Você pode dizer algo e seu corpo, seu olhar ou seu sorriso dizerem
outra coisa inteiramente diferente.

Por outro lado, as linguagens falada e escrita (verbais) parecem ficar mais
submetidas à censura consciente do indivíduo. t melhor raciocinar e
escolher como e o que falar do que se desgastar com justificativas por ter se
equivocado com o que disse.

A comunicação verbal é muito utilizada, pois é rápida e permite diálogo
imediato com o receptor, podendo sanar dúvidas. Mas, quando uma
informação tiver que ser repassada a muitas pessoas, o canal verbal pode
não ser a melhor opção. Quanto maior o número de receptores, maior
probabilidade de distorção da mensagem, pois cada um interpreta as

16
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informações à sua maneira. Assim, em ocasiões como essa, a linguagem
escrita pode ser mais indicada.

A comunicação escrita pode ser feita nas organizações por meio de vários
recursos: correspondências, e-mails, informativos, cartazes, avisos, etc.
Em algumas situações, a comunicação escrita é o canal mais indicado,
principalmente quando a informação é oficial e precisa alcançar o público
em geral ou quando necessita ficar documentada.

Diferentemente da comunicação verbal, ela não oferece por si mecanismo
de feedback. Ex.: o envio de um e-mail não nos assegura que o mesmo
tenha sido recebido, lido e corretamente interpretado; um cartaz afixado em
determinada área não assegura que todos o tenham lido e compreendido.

Alguns cuidados em relação à comunicação escrita são imprescindíveis:
- o treinamento é essencial para o bom desempenho da escrita;
- lembre-se de que a leitura desenvolve a arte de escrever;
- ao ter dúvidas na redação de alguma palavra, recorra sempre ao
dicionário; na impossibilidade, substitua a palavra por um sinônimo;
- papéis timbrados têm caráter oficial evocê pode não estar autorizado
a utilizá-los - eles podem ser de uso exclusivo das autoridades da
Casa (Gerentes, Diretores, Chefes de Gabinete, Deputados, etc).

111.5- Tomar decisões com responsabilidade

Essaé, provavelmente, a habilidade mais complexa para as nossas primeiras
experiências profissionais.

Nas atividades de trabalho, todo e qualquer profissional toma algumas
decisões. Essas situações, mesmo que aparentemente "pequenas" ou
"simples", podem implicar grandes riscos.
Uma decisão equivocada pode não só prejudicá-lo, como prejudicar a
imagem da ALMG ou de seu setor de trabalho. Assim, tenha cuidado
ao fazer os encaminhamentos. Nunca tome decisões para as quais não
esteja autorizado.

17
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Estudos demonstram que, ao tomar
decisões, as pessoas comportam-
se de maneiras diferentes. Quatro
tendências podem ser identificadas:

- algumas pessoas têm pouca
tolerância a permanecer em
dúvida e procuram ser mais
racionais. Costumam avaliar
de forma simplificada um
problema edecidir com poucas
informações. Geralmente, são
rápidas para decidir;
- outras pessoas suportam
estar em dúvida e, por isso,

buscam mais informações e as analisam com maior cuidado antes de
decidir. Costumam ser mais cautelosas ao decidir;
- existem aquelas que têm um espírito de observação mais amplo,
são mais intuitivas e buscam inovações. Costumam ser arrojadas ao
decidir;

- outras têm intensa preocupação com a opinião alheia. Levam em
conta muitos aspectos antes de tomar uma decisão. Costumam ficar
hesitantes ao decidir e, por vezes,retardam ou não tomam uma decisão.

Você talvez esteja se perguntando qual a importância desse assunto para
o adolescente trabalhador da ALMG. Portanto, vamos a alguns exemplos:
Você está conduzindo um elevador no Palácio da Inconfidência e uma pessoa
entra e lhe pergunta onde é o gabinete de um determinado deputado. Você
está em dúvida e responde rapidamente: "- Não sei". Em que estilo você se
enquadraria? Haveria outro mais adequado?

Você foi solicitado por um servidor do setor em que atua para entregar um
envelope em outro setor para o servidor X. Ao chegar lá, essa pessoa não
está. Você fica em dúvida se poderia deixar o envelope com outra pessoa,
então resolve telefonar para o ramal do servidor que lhe solicitou, mas ele já

18
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foi embora. Na dúvida, você resolve trazer o envelope de volta e tentar no dia
seguinte. No entanto, no dia seguinte, ao entregar o envelope recebe uma
"bronca" do servidor X, pois o assunto era urgente e, agora, não há mais o
que fazer. Emque estilo você se enquadraria? Haveria outro mais adequado?
Como agir em situações como essa?

Bem, você já deve perceber sentido no estudo desse tema, ou seja, você é um
tomador de decisões e precisa desenvolver a habilidade de tomar decisões
com responsabilidade.

111.6- Relacionamento interpessoal e disposição para servir

Todos os que trabalham no serviço público devem manter uma postura de
disposição, de prontidão para servir.

19
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Para tanto, precisamos desenvolver uma postura de solidariedade em nossas
relações interpessoais. Isso vale tanto para nosso contato com o cidadão,
demonstrando nosso real interesse em ajudá-lo, como para com nossos
colegas de trabalho. Profissionais que cultivam atritos e que promovem
fofocas em seus locais de trabalho não são bem vistos. Essacaracterística é
extremamente danosa e somente contribuirá para seu fracasso profissional.
Outra característica a observar é a proatividade. Trata-se da capacidade de
antecipação dos problemas e está intimamente correlacionada a um elevado
nível de interesse pela atividade que executamos. A atitude proativa leva à
agilidade no trabalho.

Como poderíamos carácterizar uma atitude proativa na rotina dos
adolescentes trabalhadores?

Vejamos alguns exemplos:
1 - na função de ascensorista: você observa algum barulho ou
movimento diferente do elevador e logo comunica o problema, de
forma a evitar a pane do equipamento ou até mesmo um acidente.
2 - na função de recepção: ao ouvir um toque constante de telefone
e, sabendo que não há ninguém no setor, você captura a ligação, de
forma que essa não seja perdida.

111.7- Saber lidar e conviver com situações de estresse

O adolescente trabalhador é, muitas vezes, a porta de entrada da área em que
atua. "Vive" na fronteira instituição/cidadão, setor/cliente interno. lembre-
-se de que em "área de fronteira" é grande o fluxo de pessoas. Atritos ou
conflitos são comuns. Isso não é diferente nas situações de trabalho, em que
muitas demandas chegam simultaneamente.

Veja o exemplo a seguir:
Duas pessoas aguardam atendimento em um gabinete da AlMG. Nesse
momento, o telefone toca e você está falando com alguém do outro lado
da linha. É uma pessoa que está no interior do Estado e tem um assunto
urgente para tratar com a assessoria do deputado, mas as pessoas que

20
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ele procura estão em horário de almoço. Elas acabaram de sair, foi uma
manhã muito atribulada. Você está anotando os dados de quem está
falando, quando toca um outro ramal. É alguém de sua família que precisa
falar com você sobre um problema doméstico. Simultaneamente, uma das
pessoas que está aguardando atendimento começa a se sentir mal, tomba
a cabeça para frente e desmaia. Então, o que fazer? Por onde começar?
Esse exemplo ilustra a infinidade de variações que podem ocorrer em
situações de trabalho. Assim, você deve desenvolver a habilidade de solução
de problemas e encaminhamento de assuntos diversos.

Para tanto é necessário:
- ser organizado mentalmente;
- manter a calma, mesmo em momentos difíceis;
- separar os problemas das pessoas;
- separar sua vida pessoal de sua vida profissional;
- tomar decisões com agilidade e responsabilidade.

Todas essascaracterísticaspodem ser denominadas RESILltNCIAEMOCIONAL.
Trata-seda habilidade de manter controle emocional eautoconfiança em situações
adversas,ou seja,de lidar com problemas extremos, sem se abalar.Talhabilidade
é essencialpara a resoluçãode problemas e para a superação de desafios.

111.8- Ética profissional

Nas situações de trabalho, temos acesso a muitas informações. Sigilo e
discrição são imprescindíveis na atividade profissional. Em suas funções
como adolescente trabalhador, você lida com documentos e poderá ter
oportunidade de ouvir reuniões ou conversações de seu superior e de outros
colegas do setor em que atua. Manter sigilo é uma condição para uma boa
relação de confiança com seu superior e com a equipe. Você deve observar
essaatitude dentro de sua própria unidade de trabalho, entre as unidades da
AlMG e ainda fora da Casa.

21



VIDA I Competências Necessárias para o Adolescente Trabalhador

IV - ORIENTAÇÕES PARA A FUNÇÃO DE ASCENSORISTA

Para a função de ascensorista, o adolescente trabalhador deve ter atenção
a procedimentos e horários que tenham impacto sobre seu desempenho,
sobre a satisfação do usuário e sobre a preservação do equipamento.

IV.1 - Atribuições

O ascensorista tem como atribuições transportar passageiros e cargas em

elevadores, observar sua capacidade de lotação ou carga, zelar pelo seu bom
funcionamento e limpeza e comunicar as avarias ocorridas, fazendo uso de
equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

IV.2 - Condutas

O ascensorista deve sempre ater-se a uma conduta profissional, lembrando
que, ao manter atitude respeitosa e tratamento igualitário para com todos
os usuários, favorece o respeito deles para com o adolescente trabalhador.
Dessa forma, não se deve ficar "batendo papo", nem envolver-se em
"brincadeiras" dentro do elevador.

O ascensorista não pode se alimentar enquanto estiver no elevador. O

desrespeito a essaregra é considerado falta grave. Também não é permitido
ler em trabalho, exceto nos elevadores Privativo, Presidência e Relações, por
serem menos utilizados.

A cortesia é um princípio básico para o exercício dessa função. Sendo assim,

o ascensorista deve agir com paciência e educação na sua relação com os

usuários. Quando o adolescente trabalhador perceber que está sofrendo
alteração de humor que afete seu desempenho, dificultando manter o

autocontroie, deve relatar a situação ao estagiário ou ao monitor para que
sejam tomadas as providências necessárias.
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Outra conduta a ser observada é a aparência no trabalho. Além da orientação
citada anteriormente, deve-se evitar o uso de perfumes, maquiagem e adornos
exagerados;deve-setambém manter o cabelo cortado e penteado. Lembre-sede
que o elevador é um ambiente pequeno, com grande fluxo de pessoase limitada
circulação de ar. t comum que você seja observado pelos usuários.

IV.3 - Procedimentos

Na rotina de seu trabalho, o ascensorista deve observar os seguintes
procedimentos:

- ao entrar no elevador, deve testar o funcionamento do interfone e
do painel de controle e verificar a limpeza, comunicando quaisquer
possíveis irregularidades à estagiária;
- quando da entrada de usuários no elevador, é importante que o
ascensorista informe quais são os andares de parada e o sentido
- sobe ou desce -, de forma clara e em bom tom. t importante,
para a segurança de todos, estar sempre atento ao limite de peso
do elevador.
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Exceto em casos de emergência, não se pode:
- manter o elevador parado por muito tempo em algum andar, caso
não esteja fazendo carga ou descarga de material;
- inverter o sentido do elevador;
- subir ou descer o elevador direto, sem atender às chamadas, a
menos que esteja lotado;
- abandonar o elevador em nenhum momento, sendo essa atitude
considerada falta grave;
- conservar o elevador no modo" automático", exceto nas situações
em que o modo "manual" não estiver funcionando.
Obs.: - não é permitido colocar qualquer objeto no painel do
elevador, pois pode prejudicar o seu correto funcionamento;
- quando da limpeza diária do elevador, o ascensorista deve aguardar
ao seu lado;
- somente os elevadores de carga podem fazer o transporte de material.

Em caso de defeito no elevador, o ascensorista:
- deve comunicar o fato ao monitor, à estagiária, ao técnico ou
diretamente à coordenação, no caso de pequenos problemas;
- deve comunicar, por interfone, ao servidor da Gerência de
Manutenção e Obras, que tomará as providências necessárias, no
caso de defeitos que paralisem ou prejudiquem o bom funcionamento
do elevador. Nesse caso, também, deve informar ao ascensorista do
elevador ao lado e aguardar a chegada do técnico, inclusive para que
possa lhe prestar algum esclarecimento;
- deve permanecer no Setram enquanto o elevador estiver em
conserto, podendo ser chamado para o rodízio ou para assumir
outro elevador.

O ascensorista, ainda, deve manter-se na postura ereta quando sentado à
cadeira, reduzindo os riscosde problemas de coluna, bem como possibilitando
maior conforto no trabalho. Nos horários de menor movimento, é autorizado
a permanecer em pé, desde que imediatamente em frente ao painel. No
entanto, deve evitar, em qualquer hipótese, ficar atrás da cadeira de trabalho,
pois ocuparia o espaço de um passageiro.
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IV.4 - Horários

O ascensorista deve sempre observar sua rotina de horarios e a frequência ao
trabalho, evitando comprometer a qualidade do serviço prestado, com base
nos seguintes aspectos:

- verificar diariamente a escala de horário e de elevador, sendo
permitidas as trocas de elevadores somente se efetuadas a pedido
ou com consentimento da estagiária;
- no caso de atraso ou falta, é necessário avisar com a maior
antecedência possível para que os ajustes sejam feitos na escala;
- cumprir seus horários de entrada e saída do local de trabalho e, no
caso de atraso, é necessário pagar em dobro os minutos pendentes;
- o abono de falta ocorre apenas com a apresentação de atestado
médico;
- o ascensorista faltante deve compensar o horário do colega que o
substituiu;
- a necessidade de troca ou dobra de turno deve ser avisada com,
no mínimo, 3 (três) dias de antecedência, para que seja devidamente
avaliada;
- o horário de rodízio (1) deve ser cumprido no Setram;
- atrasos no cumprimento dos horários de rodízio proporcionam as
seguintes consequências: se iguais ou superiores a 3 (três) minutos,
são descontados no rodízio seguinte, salvo se apresentada justificativa
aceitável; se superiores a 6 (seis) minutos, seja em um rodízio ou na
soma deles, perde-se o rodízio seguinte; se reincidentes, acarretam
advertência.

(1) Rodízio é o tempo de descanso concedido ao adolescente trabalhador que exerce a função de
ascensorista, cuja importância é proporcionar uma melhor qualidade de vida no trabalho. Os rodízios
são 3 (três) ao dia, sendo 2 (dois) de 20 minutos e 1 (um) de 30 minutos. Na ocorrência de haver
apenas 2 (duas) pessoas no rodízio, a quantidade e a duração dos intervalos podem ser alteradas.
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v- ORIENTAÇÕES PARA A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA

Recepçãoéo ato de recebero público interno ou externo que procura determinado
setor na Assembleia.O recepcionistaé a pessoadesignada a executar essetipo de
atendimento. A imagem que as pessoasconstroem de determinada organização
é afetada significativamente pela forma com que elas são atendidas. Dessa
forma, esseatendimento preliminar desempenhado pelo recepcionista é muito
importante para estabelecer uma boa impressão da Assembleia. As pessoas
sentem necessidade de serem tratadas como únicas, com a devida atenção.

V.1 - Atribuições

São atribuições do recepcionista:
- permanecer na recepção, retirando-se dela somente com a
autorização de algum servidor da área;
- atender ao público, encaminhando corretamente as pessoas para
os locais solicitados;
- fornecer informações seguras, buscando auxílio no setor quando
encontrar-se em dúvida;
- operar o telefone, recebendo as ligações e transferindo-as para os
devidos destinatários;
- anotar os recados, quando da ausência dos servidores procurados.

V.2 - Condutas

Algumas qualidades devem ser observadas no atendimento da recepção
para que seja causada uma impressão positiva para as pessoas que procuram
o setor.

Nesse sentido, o recepcionista deve:
- adotar posição adequada ao permanecer assentado: utilizar postura
ereta, evitando encurvar-se na cadeira ou deitar sobre a mesa;
- ser cortês: atender com respeito e simpatia indistintamente qualquer
pessoa que recorra ao setor;
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- mostrar boa vontade: encaminhar ou informar corretamente as
pessoas;
- atender de imediato: priorizar o atendimento quando possível. Do
contrário, solicitar educadamente que a pessoa aguarde até que
possa ser devidamente atendida;
- manter aparência impecável: trajar-se discretamente, para fornecer
uma imagem positiva da Assembleia;
- atender as ligações telefônicas, expressando-se de forma clara e em
tom adequado, identificando o setor, citando seu nome, bem como
fazendo a devida saudação ("bom dia", "boa tarde" ou "boa noite");
- preservar seu local de trabalho em excelente estado de ordem,
limpeza e conservação.

\SSF.\IRUJ.-\ m: \lI'\S
o Poder do Cidadão

Um serviço de recepção adequado na Assembleia também pressupõe que
sejam evitadas algumas atitudes prejudiciais ao seu h')m desempenho. É
função do adolescente recepcionista não permitir que alguns fatos aconteçam
em sua rotina de trabalho:
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- aglomerações de colegas adolescentes trabalhadores na recepção
quando não estiverem em serviço. Nesse caso, o recepcionista deve
solicitar que seus colegas retornem aos seus postos de trabalho;
- alimentar-se na recepção. O recepcionista deve utilizar o local
adequado utilizado pelos servidores do setor para alimentar-se;
- utilizar-se de gírias. Sejaao telefone ou no atendimento presencial, o
recepcionista deve utilizar a linguagem comum, acessívela qualquer
pessoa.

28

--------- VIDA I Competências Necessárias para o Adolescente Trabalhador

VI - ORIENTAÇÕES PARA A FUNÇÃO DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

A função de auxiliar administrativo é desempenhada tanto nos gabinetes
parlamentares quanto nas diretorias e gerências da Secretaria da ALMG.

VI.1 - Atribuições

O auxiliar administrativo desempenha as seguintes atribuições:
- executar as tarefas relativas à entrega e à busca de documentos e
materiais dentro e fora da Assembleia;
- levar e buscar correspondências;
- providenciar a reprodução de documentos e textos;
- atender ligações e auxiliar nas demais atividades da recepção
quando necessário;
- apoiar as diversas atividades administrativas do gabinete ou dos
órgãos da Secretaria da ALMG.

VI.2 - Condutas

No exercício de suas atribuições de auxiliar administrativo, o adolescente
trabalhador deve estar atento a algumas atitudes que interferem no resultado
de seu trabalho:

- permanecer no local disponibilizado pelo setor, quando aguardando
a convocação para prestação de algum serviço;
- ser cortês: atender com respeito e simpatia indistintamente qualquer
pessoa com a qual se relacione nas rotinas de trabalho;
- mostrar boa vontade, desempenhando com presteza e agilidade
os serviços demandados, assim como prestando corretamente as
informações quando solicitadas;
- atender as demandas prontamente, justificando a impossibilidade
quando for o caso;
- agir com discrição no trato das informações confidenciais sob seu
domínio e com responsabilidade quando de posse de documentos
ou bens do setor ou de terceiros;
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- manter boa aparência, demonstrando o devido cuidado com a
higiene pessoal e trajando-se discretamente;
- atender as ligações telefônicas, expressando-se de forma clara e em
tom adequado, identificando o setor, citando seu nome, bem como
fazendo a devida saudação ("bom dia", "boa tarde" ou "boa noite");
- evitar aglomerar-se com outros adolescentes trabalhadores nas
dependências da Assembleia, quando não estiver no exercício de
suas atribuições;
- fazer uso de gírias na comunicação com as pessoas dentro e fora
do setor, no desempenho de sua função.

A satisfação em relação ao trabalho do auxiliar administrativo também é
influenciada pelos seguintes aspectos:

- pontualidade;
- assiduidade;
- iniciativa por perguntar para
esclarecimento de dúvidas;
- organização em relação ao
local de trabalho.

O auxiliar administrativo deve sempre
evitar exercer as seguintes atividades
durante seu expediente:

efetuar a compra e/ou
transporte de cigarro ou bebida
alcoólica;
- ter em sua posse cartão
bancário de terceiros para fins de
pagamento ou saque bancário;
- transportar para terceiros altas
quantias em dinheiro.
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VII - ORIENTAÇÕES PARA A FUNÇÃO DE CUMIM

VI1.1 - Atribuições

O trabalho do cumim caracteriza-se por ser uma atividade de auxílio às
funções de garçom na forma de aprendiz e de formação profissional. São
atribuições do cumim:

- servir água e café e, quando for o caso, refeições nas dependências
da Casa;
- manter os materiais utilizados durante sua jornada de trabalho nas
condições de serem usados ao seu término;
- manter água gelada durante todo o dia e volume de café coado em
quantidade suficiente para os atendimentos de emergência e para o
término da jornada de trabalho;
- conservar a copa limpa durante o expediente, solicitando a presença
do serviço de faxina para as tarefas de limpeza mais pesadas;
- executar a reposição dos estoques de pó de café, açúcar, copos
descartáveis, xícaras, louças e copos de vidro;
- fazer o atendimento do telefone do setor no qual estiver de serviço;
- manter boa aparência, demonstrando o devido cuidado com a
higiene pessoal e trajando-se discretamente;
- utilizar o computador para estudo ou pesquisa relativos à função
exercida e com permissão superior.

VI1.2 - Condutas

Para o bom exercício das tarefas do cumim, são necessárias ao adolescente
trabalhador algumas habilidades e atitudes:

- ser assíduo e pontual;
- conduzir a bandeja na mão esquerda com agilidade;
- manter sigilo relativo a todos os assuntos de que venha a tomar
conhecimento durante a execução de seus serviços;
- tomar conhecimento da agenda do setor previamente ao
encerramento do expediente para o cumprimento preciso dos prazos
relativos ao dia seguinte;
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- manter discrição durante o trabalho, evitando interferir nos diálogos
ou reuniões entre as pessoas atendidas pelo seu serviço;
- observar com atenção as orientações dos garçons quanto à melhor
forma de desempenho de seu trabalho.

o trabalho do cumim, por diversas
vezes, é desempenhado juntamente
com outros colegas de mesma
função. Dessa forma, o adolescente
trabalhador deve manter com
eles um bom relacionamento e ter
uma boa capacidade de trabalhar
em grupo. Nessa função, deve-se
evitar a dispersão da atenção com
conversas com colegas, o que pode
acarretar impressão de descaso para
com a pessoa que está sendo servida
e, até mesmo, riscos de acidentes
no local de trabalho.
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VIII - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

Recentemente, uma história infantil foi lançada pelos estúdios da Oisney,sob
a forma de uma superprodução do cinema: "Alice no Paísdas Maravilhas".
Durante suas aventuras, na tentativa de escapar dos domínios da Rainha de
Copas, Alice dialoga com o Gato de Cheshire:

ALICE: O senhor poderia me dizer; por favor; que caminho devo seguir para

sair daqui?

GATO: Isso depende muito de onde você quer chegar.

ALICE: Para onde não importa muito.

GATO: Então não importa o caminho que você escolher.

ALICE: Contanto que dê em algum lugar; me parece bom.

GATO: Você pode ter certeza que chegará a algum lugar se caminhar

bastante.

Essepequeno trecho de "Alice" é frequentemente utilizado para ilustrar a
importância do planejamento pessoal e a influência de nossas decisões no
rumo de nossa vida.

Planejar o futuro e fazer escolhas nem sempre é uma tarefa fácil. Muitos
de nós, por exemplo, a cada início de ano, estabelecemos diversos objetivos
(parar de fumar, emagrecer, fazer um curso ...) e, pouco tempo depois, sequer
nos lembramos de tais propósitos. Em certa medida, as obrigações cotidianas
ocupam grande espaço no nosso dia a dia, e os planos mais ousados são
esquecidos e engavetados.

Agora você assumirá um compromisso - planejar seu futuro. Você e seu
supervisor devem fazer um trabalho conjunto, identificando ações para seu
desenvolvi mento.

Para tanto, utilizaremos uma metodologia denominada Plano de
Desenvolvimento Individual - POI. O POI é um instrumento que possibilita
uma reflexão sobre sua vida profissional e pessoal, a , ...rtir de uma análise
de seus pontos fracos e fortes e das possibilidades. O principal objetivo
do POI é planejar ações para melhorar seu desempenho, ou seja, diminuir
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a distância entre seu perfil atual e o que se espera para sua função (perfil
desejado/bagagem necessária).

Tal planejamento pode conter ações, tais como:

- na área educacional - atividades de leitura, pesquisa, cursos de
que você possa participar, etc.
- na área funcional - atividades de treinamento em serviço,

observações de outros profissionais, pesquisas sobre assuntos
relacionados a suas atividades na ALMG, etc.
- na área pessoal - atividades de cultura e lazer, esportes, convívio
familiar e social, desenvolvimento de novas relações, etc.

Assim, juntamente com seu supervisor, destaque suas três principais forças e
fraquezas (pontos fortes e fracos), registrando-as na coluna da esquerda dos

quadros a seguir.

Em seguida, defina, em conjunto com seu supervisor, para aproximo

semestre, um plano de ações com atividades que possam intensificar seus
pontos fortes e/ou reduzir seus pontos fracos.

FORÇAS
AÇÕES: _1- _1-(FATORES DE SUCESSO)

a

FRAQUEZAS
AÇÕES: _1- _1-(FATORES DE INSUCESSO)

a
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Registrem o compromisso na segunda coluna dos quadros ao lado,
estabelecendo o período de validade do plano. Ao final do semestre, vocês
deverão se reunir novamente, para verificar o alcance dos objetivos traçados,
reavaliar seu perfil e propor novas ações para o seu desenvolvimento.

Boa sorte e sucesso!
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