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Novos servidores fazem curso
Pessoal de apoio aos gabinetes conhece as atividades e o funcionamento dos setores da Casa
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Os assessores de gabinete estão re-
cebendo um suporte a mais para as suas
atividades neste começo de legislatura. A
Escola do Legislativo iniciou, no último
dia 13 , o curso de "Introdução ao Fun-
cionamento da Secretaria da Assembléia",
para dar aos chefes de gabinete e funcio-
nários que lidam com funções gerenciais
no atendimento direto aos deputados in-
formações sobre a estrutura e serviços da
administração da Casa. O trabalho é
coordenado por Guilherme Furtado Bra-
gança, da Escola do Legislativo.

O curso, com duração de sete dias,
envolve todos os setores da Assembléia.
Os instrutores são os titulares de cada
diretoria, secretaria ou gerência-geral,
que procuram transmitir uma visão insti-
tucional da Casa e, de forma prática, o
que acontece no dia-a-dia do Legislativo.

Aberto aos funcionários de todos os

gabinetes, o curso tem maior repercus-
são, porém, entre aqueles que estão in-
gressando na Casa, que, muitas vezes,
desconhecem detalhes do funcionamento
da Assembléia, indispensáveis ao traba-
lho de gabinete. O curso, que será ofere-
cido novamente a partir do dia 6 de
março, permite ainda que os funcionários
conheçam os responsáveis pelo atendi-
mento em cada setor.

No primeiro dia, os assessores co-
nhecem a Escola do Legislativo, a Dire-
toria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa.
No segundo dia, conhecem o funciona-
mento da Secretaria Temático-Processu-
al e respectivas gerências (Plenário, Co-
missões e Consultoria e Pesquisa). No
terceiro dia, tomam contato com a Gerên-
cia-Geral de Documentação e Informa-
ção, Gerência-Geral de Taquigrafia e
Publicação, Secretaria de Projetos Espe-
ciais e os serviços e programas institu-
cionais da Secretaria de Comunicação
Institucional. No quarto e quinto dias,

são vistos a estrutura e serviços ofereci-
dos pela Gerência de Informática e co-
nhecidas as propostas de organização
administrativa para os gabinetes.

O sexto diadecur-
so é reservado para o
conhecimentodaSec..
taria Administrativo-
Operacional e do apoio
logístico colocado àdis-
posição dos gabinetes,
incluindo as gerências
de Material e Patrimô-
nio, Serviços Gerais,
Orientação e Seguran-
ça. No último dia, os
assessores têm uma vi-
são geral sobre o fun-
cionamento
da Secretaria de Assis-	L
tência e Administração de Pessoal, inclu-
indo as gerências de Administração de
Pessoal, de Saúde e Assistência e aComis-
são de Higiene e Segurança do Trabalho.
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