
Antes eles chegavam meio perdi-
dos, desinformados e custavam a conhe-
cer a Assembléia em sua totalidade. Al-
guns passavam anos sem saber como se
desenvolvia o processo legislativo, tal-
vez por falta de um "empurrãozi-
nho" e de uma atenção maior da Casa.
Com o projeto "Introdução e Adapta-
ção Funcional"—na verdade, um progra-
ma de apoio ao servidor recém-empossa-
do que inclui palestras e visitas a todos
os setores da Assembléia -, esta realida-

Para Joseil	de está mudando.
Laviola,	 O projeto, desenvolvido pela Ge-
programa	rência-Geral de Planejamento e Coorde-preenche
lacuna	nação, com o apoio da Escola do Legis-
antiga	lativo, ficou em gestação por um ano.

Mas saiu doi.
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papel no mês
de junho,
quando oito
servidores -
empossados de
janeiro até
agora - passa-
ram pelo trei-
namento. Pri-

Pessoal

Política de boas-vindas é aperfeiçoada
Servidores recém-empossados ouvem palestras na Escola do Legislativo e visitam os setores da Casa

meiro, eles receberam, na Escolado Legis-
lativo, informações sobre a carreira e
aposentadoria, entre Outros assuntos. De-
pois disso, foram observar a rotina da
Casa, através de visitas a todas as gerên-
cias, numa maratona que durou oito dias.

A coordenadora de Suporte ao
Desenvolvimento de Recursos Humanos
da Gerência-Geral de Planejamento e
Coordenação, Joseli Pereira Laviola,
explica que o programa preenche uma
lacuna antiga. "A gente observava que o
profissional recém-chegado ficava perdido
e não havia a preocupação de integrá-lo à
Casa". Para tentar mudar esta realidade,
foi indispensável aparcenacomos gerentes,
que ajudaram a definir o cronograma de
visitas e se engajaram ao projeto. O gerente
de Biblioteca e Arquivo, Rinaldo Moura
Faria, foi um dos colaboradores. Ele afirma
que a proposta é interessante e deve ter
continuidade.

Opinião semelhante têm os servidores
que participaram do treinamento. E ocaso
do redator Acir Pimenta Madeira Filho,
lotado na Gerência-Geral de Consultoria e
Pesquisa, que tomou posse em fevereiro.
Ele elogia a iniciativa, mas sugere algumas
adaptações. Entre elas, um "passeio"
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do Altíssimo
Ferreira, lo-
tada na Gerência-Geral de Documenta-
ção e Informação, afirma que, através do
treinamento, aprendeu a valorizar o Le-
gislativo e seus servidores. Sônia espera,
por outro lado, que ele se tome rotina e
atinja até mesmo funcionários mais anti-
gos que não tenham vivido esse tipo de
experiência.

Em agosto, o projeto continua, desta
vez com os dois funcionários que toma-
ram posse recentemente na Gerência-Ge-
ral de Comunicação Social. A meta é
fazer com que o programa "Introdução e
Adaptação Funcionál" seja permanente.
Também, em agosto, começa a fase de
acompanhamento dos oito servidores ini-
cialmente atendidos pelo projeto, a fim de
se tomar mais fácil a adaptação desses
funcionários.

pelos gabi-
netes parla-
mentares e a
racionaliza-
ção do tem-
pode visitas.
A consultora
SôniaEmflia

Stinla
Ferreira e

Acir
Madeira

do
programa

de
adaptação

funciona!


