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I
nsiedade, expectativa, esperança são aI-
guns dos sentimentos que, aliados a ou-

tros tantos, tomam conta dos postulantes a car-
gos públicos no momento em que se dispõem a
entrar na competição por um número - quase
sempre reduzido - de vagas. São movidos pelos
mais variados interesses ou aspirações e, em
muitos casos, não apenas pelo desejo de realiza-
ção profissional, mas também pela necessidade
de segurança notrabalho e autonomia financeira.

'vivi essa mesma experiência em 1973, quan-
do me inscrevi no concurso público para o cargo
de Redator de Anais e Documentos Parlamenta-
res da Assembléia Legislativa
do Estado- A seriedade com Valorzzaçque vi realizar-se o certame,
a coerência dos resultados	é realida
pormimobtidoscomode- em cursosempenho efetivamente de-
monstrado em cada uma das	da Escoli
provas dissiparam qualquer
dúvida que pudesse existir
quanto  idoneidade e à isenção de um con-
curso público, mesmo quando realizado em
Casa política.

Essa certeza ainda mais se confirmou  quando,
já integrante do quadro de pessoal da Assembléia,
passei afazer parte de comissões examinadoras
de concursos públicos sucessivamente realizados
pelo Legislativo.

Ao mesmo tempo, passei a acompanhar, com
crescente satisfação, a política de valorização do
servidor, erigida em meta da Mesa da Assembléia
e transformada em realidade nos freqüentes cur-
sos de treinamento, aperfeiçoamento ou atualiza-
ção ministrados aos servidores do Legislativo
mineiro e em outras atividades com idêntico
objetivo.

Não apenas presenciei a execução dessa po-
lítica salutar e inovadora: dela também pude parti-
cipar, lecionando disciplinas ligadas à área
institucional, como, por exemplo, Noções de
Regimento Interno, Processo Legislativo e Técni-
ca Legislativa.

Esse trabalho não terminou quando da minha
aposentadoria; continua na Escola do Legislativo,
que constantemente oferece cursos, tanto bási-

cos quanto temáticos, aos servidores da Assem-
bléia e, já alçando vôos mais altos, ingressa na
área da pós-graduação lato sensue abre suas por-
tas a toda a sociedade, não apenas do Estado,
mas também do município e das demais unidades
federativas, constituindo experiência pioneira no
âmbito dos Legislativos estaduais.

O parágrafo 2° do artigo 39 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda à Cons-
tituição n° 19, de 416/1998, determina que
União, os Estados e o Distrito Federal man
nham escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos, consti-

tuindo-se a participação nos cursos
-	um dos requisitos para a promoção
lo na carreira, facultada, para isso, a ce-

lebração de convênios ou contratos
entre os entes federados".

É motivo de orgulho para a As-
sembléia Legislativa mineira o fato
de, numa antevisão do que o pró-
prio constituinte viria a estabelecer

como norma, haver instituído a sua própria Esco-
la, cujos efeitos benéficos já se fazem sentir na
carreira do servidor da Casa, sendo motivação e
incentivo ao seu crescimento profissional e pes-
soal.

Não há melhor demonstração do papel hoje
desempenhado pelo servidor público e do valor a
ele reconhecido: mesmo que atue em área-meio
do Poder, ele é, mais do que nunca, suporte e
meta da Administração.
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