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AALEGO

Diretoria eleita na 1º Assembleia Geral da AALEGO
(assembleia de fundação), realizada dia
25/03/2014

Presidente: Hernesto Lins Pimentel Carneiro;
Vice-Presidente: Miguel Donizete Gusmão Filho;
Secretária Geral: Amaurina Felisberto de Assunção;
Diretor Financeiro: Herberth Duarte dos Santos;
Diretor Jurídico: Victor Hugo Gomes Lopes;
Diretor de Comunicação: Alessandro de Andrade Guarita;
Conselho Fiscal:
Paulo Roberto Figueiredo Netto;
Luciana Maranhão Pereira;
Luiz Roberto Boettcher Cupertino.
Suplência do Conselho Fiscal:
João Pecin;
Maria Trindade P. L. Marques;
Pollyana Moraes Rodrigues Barbosa.
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Considerando

a

importância

do

cargo

de

Analista

Legislativo e o elevado grau de complexidade das suas atribuições
(atividades de planejamento, coordenação, organização, consultoria,
assessoramento, supervisão, pesquisa, elaborações de estudos e
pareceres, etc.), e, por consequência, possuírem relação direta com os
cargos de Direção e Assessoramento.
Considerando, ainda, que, conforme se vê na estatística de
evasão de servidores analistas (página seguinte), a carreira não se
apresenta atrativa o bastante para que os servidores queiram
permanecer e seguir carreira.
Resolvemos levar ao conhecimento da Presidência da Casa
a estatística de evasão de servidores analistas, de todas as categorias
funcionais, que passaram no concurso público em 2006 e que não
pertencem mais ao quadro de servidores estáveis (por não ter tomado
posse e entrado em exercício ou ter solicitado exoneração), bem como
os que pediram licença para interesse particular (sem ônus para a
Casa).
Em anexo, encontra-se uma cópia de uma Nota Técnica
elaborada pela AALEGO, em outubro de 2014, sobre o “O vencimentobase do cargo do Analista Legislativo da Alego nos contextos nacional
e local: uma análise comparativa entre os cargos de Analista,
Assistente e Procurador”, a Portaria nº 873/2013 do MP-GO fixando o
auxílio-alimentação, o auxílio-transporte e o auxílio-creche, além do
Prestação de Contas da AALEGO.
Esses documentos podem servir de justificativa e subsídio
para que se pense na reformulação da carreira e na valorização do
cargo.
As estatísticas estão na página seguinte.
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Analistas Legislativos da Alego
Número de Analistas aprovados no Concurso de 2006

Servidores que tomaram
permaneceram na Casa

posse,

entraram

em

exercício

Abs

%

40

100

28

67,5

12

32,5

e

Servidores que não tomaram posse, pediram exoneração e
solicitaram licença para interesse particular (sem ônus para a Casa)
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