
Escola do Legislativo abre suas portas
O curso de "Atualização do Servidor da Secretaria da Assem-	 Os cursos começaram na primeira quinzena de agosto

bléia Legislativa", que inaugurou a programação do Núcleo Comum e, durante a sua aula inaugural, o presidente da Assembléia,
da Escola do Legislativo, teve 124 alunos inscritos, para um total de deputado José Ferraz, afirmou que o trabalho da Escola
150 vagas. A turma dirigida aos funcionários com formação de 1° coloca a Casa, mais
grau foi a que obteve o retorno mais baixo, com apenas 19 inscritos. uma vez, na vanguarda
Mas, isto se explica, pelo fato de, tanto nos gabinetes, quanto nas áreas do Legislativo brasilei-
administrativas, ser reduzido o número de servidores com esse nível ro, tornando-se peça
de escolaridade.	 importante no processo

As turmas de 2° e 3° graus - num total de quatro salas - tiveram de atualização e aper-
48 e 57 inscritos respectivamente. Uma resposta que pode ser consi- f e i ç o a m e n t o

	

derada satisfatória, principalmente por seresta aprim eira programação institucional da Assem- 	 4
da Escola e ter tido sua divulgação coincidindo com o recesso bléia de Minas. O
parlamentar, período de férias de muitos funcionários, 	 diretor da Escola do Le-

	

O curso de "Língua Portuguesa e Redação Parlamentar", do gislativo, José Hipólito 	 1.
Núcleo Específico, registrou, para a disputa de 30 vagas, um total de de Moura Faria, situou
41 inscritos, de vários departamentos e gabinetes. Segundo a direção a ação da Escola no es-
da Escola, cinco funcionários não compareceram para fazer as provas forço de modernização

	

e 32 foram aprovados, com média superiora 60% dos pontos totais da e interlocução da As- 	 Os dois primeiros cursos
estão com 156 alunos e

prova. Como foram apenas dois excedentes, a Escola atenderá a todos sembléia com o novas programações já

os aprovados,	 conjunto da sociedade.	 estão sendo analisadas
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