
Separata facilita estudo

Seleção para BDS tem novas regras
Conteúdos serão diferenciados pelas áreas de conhecimentos administrativos e legislativos

A
próxima seleção para ingresso rio
Banco de Desenvolvimento do

Servidor (BDS) terá várias novidades. As
provas, previstas para meados de abril,
serão, a prtir de agora, de dois tipos
para servidores de 2 1 e 3° graLs. Os
conteúdos serão diferenciados por área:
de conhecimen:os ligados à atividade de
apoio administrativo e ligados à ativida-
de-fim ! que é a legislativa. A Banca Exa-
minadora vem trabalhando no novo
modelo desde dezembrc.

Segundo a gerente-geral de Material
e Patrimônio, Elmira lzaura do Prado
Soares ! integrante da 3arca, a mudança
atende ao interesse do servidor por
determinadas matérias e à habilidade
específica. O conteúdo programático fi-
cou mais enxuto. "O nível de exigência
era muito grande e havia reclamações.
Não podemos querer que o servidor
entre para o Banco já com um nível de
desenvolvimento !! ! explica.
Grade mínima - De acordo com a
gerente-geral da Escola do Legislativo!
Neuza Pampolini, a mudança obedece
aos ajustes na filosofia do BDS, que é
diferente da linha seguida pelo Banco de
Potencial de Gerenciamento e
Assessoramento (BPC-A), na medida em
que não se preocupa apenas em formar
gerentes, mas em promover o desen-
volvimento do servidor. Segundo ela, as
duas provas não implicam formações
diferenciadas. "O conteúdo da grade
mínima obrigatória contempla tanto as-
pectos ligados à atividade-fim quanto à
área administrativa, explica.

O QUE AS PROVAS VÃO
EXIGIR DO SERVIDOR:
• Área adrr.inistrotivc: conheci men.zos
detalhados do administi'açõo búbllca, cama
licitação, contratos e bens públicas

• Área da pwcessa legislativo:
conhecimentos detalhados sabre o
atwidode-fim, a Regimento Interno,
tramita çõa e votação de proposições

A
partir de agora, para ingressar no
BDS, é preciso ter dois anos de

efetivo exercício no cargo efetivo ou do
Grupo de Execução, além da escolarida-
de correspondente. Antes eram exigidos
três anos. Foram excluídos dos progra-
mas conceitos teóricos de administração
de empresas e sistemas de informação -
temas que serão retomados nos cursos
para os futuros integrantes do BDS.
Tanto os servidores que optarem pela
prova de conhecimentos administra-
tivos como pela de processo farão testes
sobre Direito Constitucional e Ad-
ministrativo, estrutura da Secretaria da
Assembléia, processo legislativo e Re-
gimento Interno, O que muda é o nível

de detalhamento exigido de cada as-
sunto.
Separata - Outra inovação é a separa-
ta, que será entregue ao candidato e traz
tudo o que é preciso estudar para fazer
a prova. Na última seleção, havia uma
lista extensa de livros didáticos sugeri-
dos. Não haverá, por outro lado, ques-
tões discursivas, que exigiam, também,
avaliação de Língua Portuguesa. As pro-
vas serão de múltipla escolha. Outra
novidade é a segunda chamada. Todos
os servidores que obtiverem média mí-
nima de 60% vão ingressar nos módulos
de desenvolvimento da Escola. Se não
forem convocados na primeira chamada,
serão depois.
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