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Prepare-se para GTAF e promoção
Inscrições deverão ser abertas em fevereiw, no Setor de Atendimento do Edfrio Tiradentes

PONTUAÇÃO
O servidor ted tempo
de venãcar se os
comprovantes de anos
realizados serão
suficientes

E
stá previsto para 17 a 21 de fevereiro do
ano que vem o prazo de inscrição para a

Promoção, referente ao triênio 1994/96, e para
a Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento
Funcional (GIAF), no biênio 1995/96. Os editais
foram publicados no Boletim da Secretaria, em
dezembro. As inscrições serão feitas das lO às
18 horas, no Setor de Atendimento (1° andar
do Edificio Tiradentes). Os servidores efetivos e
do Grupo de Execução estarão concorrendo à
Promoção, desde que não tenham recebido o
beneficio no triênio.

A Gerência-Geral de Pessoal vai afixar, no
Setor de Atendimento, no final de janeiro, um
relatório dos servidores aptos a concorrer, com
base na análise do efetivo exercício. Isso não sig-
nifica, no entanto, que quem estiver na lista vai
ter direito automático à Promoção ou GIAE Da
mesma forma, quem não estiver no relatório, mas
tiver certeza de que preenche os requisitos, deve
se candidatar.
Procuração - A inscrição poderá ser feita pelo
próprio servidor ou por outro servidor, formal-
mente indicado como procurador. A procuração
não precisa ter firma reconhecida. A Gerência
aconselha o servidor a fazer a inscrição o mais
rapidamente possível, pois assim terá mais tem-
po para verificar se os comprovantes de cursos
realizados no período são suficientes. A maioria
dos cursos feitos através da Escola do Legislativo
ou referentes à área de Informática já constam

Progressão
Estarão concorrendo à Progressão,

referente ao biênio 1995/96, os servido-
res que não tiveram progressão ou pro-
moção no perTodo e que atendam aos
requisitos. Não há edital ou inscrição para
obtenção deste beneficio, A Progressão
é concedida automaticamente, após aná-
lise da avaliação de desempenho e do
efetivo exercício. Suspensão ou pena dis-
ciplinar desclassificam o servidor. Se o ser-
vidor estiver, por outro lado, apto a con-
correr à Progressão e à Promoção, terá
direito à Promoção.

da pasta funcional. Por isso, não será necessário
fazer solicitação de pesquisa para comprová-los.

Oservidor não precisará apresentar o com-
provante de escolaridade, caso isso já tenha sido
feito anteriormente. Os servidores do Grupo de
Execução, pelo fato de concorrerem à primeira
Promoção, podem utilizar os cursos feitos desde
a posse na Alemg. Outras atividades realizadas
precisam de certificada ou xerox autenticado do
original - que devem ser apresentados no ato da
inscrição.

/ REQUISITOS PARA (
ser técnico de1 apoio às atw
ou procucador

- earnoAL-
- ter 60% ou rraisna aieI

de 1995e70%ouma'sna
- tera pontuação mC'l/ma eXI.

edital	
1- inscrever-se donformepre

- não ter sofrido pena/idadec
- efetivo exercício

/ REQUISITOS PARA E
(ELEVAWSE DOIL PADRÕES/Ais,
AT*, ATRAVÉS DEL, MUDAR DE II

-ser efetivo  ou1do Grupo de
- ter 60% ou mais nas aka'iaç

desempenho W. /994 e de
mais na avaliação de /526

-pontuação mihima &-igida ,c
- estar lotado eM ón'ão da á,

Anexo Unico à Dehberação
observado o padgraío4°, arúgc'

- »iscre ver-se cLtmeprevèstz, em edital
- não ter sofíidb pena/idade db4olinar
- efetivo exercbo

AUXÍLIO-CRECHE
A Gerência de Convénios
ãifom,a que os comprovantes
necessánós à obtenção do
auxilio-creche não precisam
mais ser apresentados no
/Ode cada mês
Os serv,do,rs deiem
enca.rninhar civ Janeiro, o
comprovante de matn'cula e,
em Junho e dezembro, os
comprovantes de pagamento
referentes ao semestre ou
uma declaiação da escola
corfumando os valores das
mensalidades e a freqüência
do a/talo. Maiores
infomaçóes no Parceria de
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