
Administração analisará documento
final de seminário As propostas dos

joram,vqt

,
lenária final do seminário
carreira foi coordenada

pelo diretora de
Administração e Recursos
Humanos, Neusa Pompolini,
e contou com a participação
dos integrantes dos grupos de
trabalho e demais servidores

término do
Seminário

"Piaria de Carreira-'
Instrumento de Va-
lorização do Servi-
dor", em 26 de no-
vembro, foi o ponto
de partida para um
novo trabalho: o da
área técnica da Dire-
toria de Administra-
ção e Recursos Hu-

manos, que agora vai analisar o documento final
do seminário e também preparar um estudo so-
bre a carreira, a ser entregue à Mesa da Assem-
bléia. Esse estudo. quando aprovado. se trans-
formará em propostas para a carreira. que esta-
rão detalhadas em deliberações da Mesa, a se-
rem publicadas no Boletim da Secretaria. Apenas
as diretrizes gerais sobre o plano deverão estar
explicitadas em projeto de resolução, já que tópi-
cos como pontuação de cursos e a própria avali-
ação de desempenho sãoobjetos obrigatoriamen-

te de deliberação.

No seminário, foram apresentadas. entre ou-
tras. propostas sobre "mecanismos de desenvolvi-
mento na carreira" e "instrumentos de avaliaçãode
performance'. O documento final.que também está
disponível na Intranet. em hÍ"lkespecíficodo seminá-
rio, foi entregue, no dia 28 de novembro, ao dire-
tor-gerai, João Franco Filho.em reunião na Direto-
ria-Gerai, com a presença do grupo técnico do se-
minário (servidores dasáreasde recursos humanos
e de planejamento e da Escolado Legislativo)e dos
coordenadores e relatores dos grupos de trabalho.
Paraacessara Intranet, bastaentrar nahome pageda
Assembléia (www.almg.gov.br) e. no finaldela, à di-
reita. clicar na opção correspondente. Na plenária
final. as propostas apresentadas pelos dois grupos
de trabalho - que incluem regrasde transição - fo-
ram aprovadas em bloco pelos participantes.
Link e lagin - A diretora de Administração e Re-
cursos Humanos. Neusa Pampolini. que coorde-
nou a plenária final. informou que o endereço ele-
trônico (/oglÍ"l) "carreira", criado por ocasião do se-
minário, será permanente. O hÍ"lksobre a carreira,
criado na Intranet originalmente parao evento, será
aindaaperfeiçoado.

Avaliação prevê aperfeiçoamento

••As penalidades deduzem pontos, sem limites. do total da avaliação geral.

Avaliação individual de desempenho

avaliação naAssembléia deve ser feita com
asenaavaliaçãoindividualde desempenho,

apesar de haver outros instrumentos - avaliação
setorial, do gerente pelos subordinados e entre os
setores - que se revelam ferramentas de geren-
ciamento e planejamento estratégico. mas que de-
vem ser pensados e implementados no âmbito do
desenvolvimento de uma cultura de planejamento
na Casa. Essafoi uma dasdiretrizes que nortearam
asatividades do grupo de trabalho que analisou o
tópico "instrumentos de avaliaçãode performance' .

O grupo estabeleceu "pesos" diferenciados
para a avaliaçãoda chefia. o aperfeiçoamento pro-
fissional. a apuração eletrônica (ocorrências) e as
penalidades que deduzem pontos do total da ava-
liaçãoindividualde desempenho. Estabeleceuainda
os pontos a serem aplicados por hora de cur-
so ou treinamento ou por atividade sem carga
horária realizada no período de avaliação, além
de determinar quanto representariam de de-
dução do valor total da avaliação as diversas

penalidades.

Mínimo necessário

20 pontos
15 pontos

O

70

40 pontos possíveis
30 pontos possíveis
30 pontos que podem ser deduzidos

100

PontosItem

Avaliação de chefia
Aperfeiçoamento profissional
Apuração eletrônica (ocorrências)

Total

Duas propostas foram
destacadas na plenária final do
seminário da carreira. Uma,
aprovada, foi a de estender a
Gratificação de Incentivo ao
Aperfeiçoamento Funcional
(Giaf) a todas as carreiras.
Hoje, ela é restrita aos cargos
de técnico e de procurador. A
outra, rejeitada, foia de
utilizar retroativamente, para o
primeiro ano do biênio, os
pontos excedentes obtidos em
cursos e treinamentos no
segundo ano do período
aquisitivo. Fica valendo, então,
apenas a proposta de usar os
pontos excedentes
conquistados no primeiro ano
também no segundo ano do
biênio

,ROPOSTAS
DESTACADAS

PARCERIA NOVEMBRO/DEZEMBRO/O I •

http://www.almg.gov.br

	00000001

