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Servidor avalia discussão da carreira
Sugestões apresentadas serão encaminhadas à Comissão que estuda a carreira na Assembléia

AIaIr Vieira

...YY ..	: . :RA OLW(IR»	cluindo que "o resul-	 concretizar, na opinião
tado disso é frustra-	 do coordenador do pro-
ção e desânimo para	 . .	 jeto do Fórum, Guilher-

Uma iniciativa democrática, mas	participar de futuras	 me Bragança A carrei-
com problemas de execução Assim pode	discussões'	 -.__	

rã já esta em grau adian-
ser avaliado o Fórum de Discussão da	O psicólogo da	 tado O que falta e apenas
Carreira, promovido pela Escola do Le- Gerência-Geral de	 regulamentar alguns pon-
gislativo de 28 de novembro a 7 de de-	Pessoal, que coorde-	 tos e aparar arestas", pre-
zembro. Durante o evento, cerca de 110 nou um dos grupos	 .	 vê.
servidores da Assembléia puderam deba- de discussão, Manoel	 Outra proposta po-
ter a carreira e sugerir mudanças nos	Viana Correia, tem-	 lêmica apresentada nofó-
seguintes aspectos: Promoção de Nível, bra também que há	 rum foi a de extinção da
Adequação do Grupo de Execução, Gra- uma descrença gene-	 promoção de nível e a
tificação de Incentivo ao Aperfeiçoamen-	ralizada dos servido-	

...-'	 adoção da progressão
to Funcional (GIAF), Função Gratifica- res com relação a	 anual - que atualmente
da de Assessoramento (FGA), Promoção	iniciativas desse	Guilherme. plano de carreira	ocorre a cada intervalo
de Classe e Avaliação de Desempenho	tipo. Ele ressalta, en-	avançado dificulta mudanças	de dois anos. Através de

Entre os problemas que marcaram o tretanto, que o Legislativo possui um	simulações, verificou-se que não haveria
fórum, o principal foi a desinformação.	plano de carreira que funciona e que o	alteração no desenvolvimento da carreira
Muitos não tinham subsídios para discu-	fórum serviu para estreitar o contato	ou impacto na folha. A proposta inclui,

tir os pontos da carrei-	 Alair Vieira	entre os servidores,	ainda, a criação de uma "Gratificação de
ra que necessitam de	 Entre as propos-	Qualificação", que seguiria os mesmos
regulamentação, mes-	 tas encaminhadas, des-	critérios da promoção de nível. Seus de-
mo com o envio de um	 .	-.	tacam-se: o reposicio-	fensores afirmam que, a médio e longo

calhamaço de delibera-	 namento da carreira do	prazo, o servidor sairá ganhando, porque
ções e resoluções pela

r,9^
	.	técnico, com seu início a carreira poderá se descomplicar, e quem

Escola. Segundo Mar- 	 no AL-31 e a diminui-	não quiser ocupar posição de gerencia-

celo Marinho, da Se- 	-	.	ção do número de ní-	mento não ficará prejudicado por isso.

cretaria de Assistência	 veis existentes de cinco	As sugestões já estão sendo lidas e

e Administração de	 para quatro; o reesca-	organizadas portemas. Até fevereiro deste

Pessoal (SAAP), os	 .	 lonamento da tabela de	ano, elas serão entregues ao grupo que

servidores deveriam ter	 ..	 ALs, que hoje apresen- está estudando a carreira - formado por
recebido, antes, maio-	.	 ta desníveis entre os	secretários e gerentes-gerais. Antes dis-

t'es esclarecimentos so-	.	 padrões que variam de	so,já terá sido criada uma comissão com
bre o assunto. Isto teria	 3,5% a 11%; desvincu-	cerca de 30 servidores que participaram
contribuído para oapri-	 ,..'	 lar a avaliação de de-	do fórum e que acompanharão o restante

	

moramentodaspropos- Marcelo: maiores esclarecimentos sempenhodo desenvol-	das discussões. Em fevereiro, dois mem-

tas. "A apresentação de	poderiam melhorar as propostas	vimento da carreira e	bros dessa comissão vão ser escolhidos

sugestões localizadas, sem análise técni-	implantar o sistema de avaliação de che-	para integrarem o grupo de estudo. "A
ca, pode provocar a rejeição de boa parte	fias; entre outras. Alterações substanci-	idéia é não deixar o assunto morrer",

do que é encaminhado", argumenta, con-	ais são, por outro lado, difíceis de se	enfatiza Guilherme Bragança.


