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Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR.  PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  E já  vamos dar
seguimento aqui para abertura da 28ª audiência pública,  então, eu declaro aberta.
Após o encerramento, então, declara aberta a 28ª audiência pública promovida pela
Comissão de Constituição e Legalidade para debater o Projeto de Lei Complementar nº
49/2021, Processo 233.825, de autoria do prefeito municipal, que "altera os arts. 3º,
6º, 23, 29 e 30 da Lei nº 14.306, de 03 de julho de 2012, o art. 5º da Lei nº 12.985,
de 29 de junho de 2007, e o art. 4º da Lei nº 12.987, de 29 de junho de 2007".

Secretária, então vamos seguir com a mesma dinâmica da audiência anterior e
eu passarei a palavra agora para a senhora para, posteriormente…  Fique à vontade
também para poder falar sobre esse projeto que nós vamos debater e, também, se
algum membro, integrante da secretaria aqui  presente precisar também para fazer
alguma  explanação sobre  o  projeto  e,  posteriormente,  nós  vamos  passar  aos
vereadores para que façam questionamentos, se acharem pertinentes.

SRA. ELIANE JOCELAINE PEREIRA: Temos, então, essa segunda propositura
ainda nessa mesma lógica de aperfeiçoamento da máquina administrativa, mas, em
especial,  desse  eixo  de  aprimoramento  dos  processos  de  seleção  de  servidores
públicos, entendendo que nós precisamos, com constância, buscar um dinamismo de
seleção  de  servidores  que  reflitam  na  qualidade  dos  serviços  públicos  que  nós
pretendemos entregar para nossa a população.

É claro que eu tenho que fazer aqui um registro de que nós temos hoje muitos
servidores  públicos  contributivos,  nós  temos  uma  massa  de  servidores  públicos…
Especialmente nessa pandemia, é necessário ressaltar o quanto muitos servidores de
várias áreas essenciais têm sido fundamentais luta contra a pandemia e também para
os processos de proteção à nossa população, mesmo nas áreas não essenciais temos
muitos servidores comprometidos.
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Mas o nosso compromisso, enquanto gestão, é que nós olhemos para as nossas
práticas,  olhemos  para  os  nossos  instrumentos  e  busquemos,  cada  vez  mais,
servidores mais  qualificados para que nesses momentos,  tanto de crise quanto de
necessidade,  de  atendimento  ao  servidor,  nós  tenhamos  aqueles  melhores
selecionados, com os melhores cursos, os melhores capacitados, mas também com um
senso de humanidade cada vez mais presente porque nós estamos, o tempo todo,
lidando com pessoas. 

Então é nessa linha que nós temos a propositura de um aperfeiçoamento da
legislação de concursos e especialmente nesse processo de seleção para que a gente
possa aperfeiçoar essa fase importantíssima de entrada no serviço público.

E,  para  esclarecer  esse  processo,  porque  é  um processo  que  ele  tem sido
construído já há alguns meses, alguns anos, vamos dizer assim, ele exigiu um diálogo
muito grande com diversas secretarias, exigiu um olhar muito técnico, aprofundado, de
consonância de leis, exigiu também um olhar aprofundado sobre os requisitos atuais
para o aperfeiçoamento. E essa proposição, ela se dá também com fundamento nos
próprios elementos trazidos pelas gestões das várias secretarias, naquilo que precisa
ser aperfeiçoado.

Então, para essas considerações mais técnicas e um pouco mais aprofundadas
eu peço para Juliana, que é hoje a nossa coordenadora da área de concursos, para
poder delinear um pouco, brevemente, os pontos em destaque dessa legislação.

SRA. JULIANA DE CÁSSIA LOPES MIORIN: Bom, pessoal…

Está funcionando aqui? Está ouvindo, né?

Bom, pessoal,  boa tarde. Em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer a
oportunidade que eu tenho aqui, de estar apresentando esse projeto. 

Esse projeto, como a secretária diz, ele foi uma construção, não veio, assim, da
nossa cabeça. A gente, quando a gente monta um concurso público, quando o prefeito
autoriza um concurso, na nossa área a gente monta uma comissão, discute aquele
projeto de concurso e vem, então, uma demanda, que a gente tem escutado já há
algum tempo, que a gente precisa pensar na inovação desses os processos de seleção
do novo servidor público, pensando principalmente no público que esse novo servidor
vai atender. 

Então, essa lei que a gente está propondo a mudança, é uma lei que foi votada,
foi criada em 2012, quase dez anos já se passaram daí.

Então  a  gente  verificou  que  para  a  gente  conseguir  inovar,  para  a  gente
conseguir melhorar os processos de seleção dos futuros servidores, eu não posso fazer
isso somente  no edital  do concurso,  eu tenho que alterar  algumas normas legais,
porque senão, logicamente, o edital vai ser impugnado.

Então, a primeira questão que a gente verifica, é que já constava antes, na lei
de 2012, a questão da avaliação psicológica. O que é que a lei falava antes? Que a
avaliação psicológica ia ser etapa do concurso. Então agora a gente está colocando a
avaliação psicológica, a alteração do artigo 3º, e o curso de formação. 

O  que  é  que  a  gente  está  alterando  na  avaliação  psicológica?  A  avaliação
psicológica antes, no concurso, a gente só fazia como etapa do concurso. Então, fazia
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a prova e, sei lá, aqueles melhores classificados iam para a avaliação psicológica. E
depois de homologado o concurso, essas pessoas seriam chamadas.

Só que o que acontece? A avaliação psicológica pode ocorrer hoje. Até essa
pessoa  que  foi  aprovada,  ou  pior,  reprovada  na  avaliação  psicológica...  se  ela  foi
aprovada, até ela ser chamada no concurso, as vezes demora um, dois, três quatro…
agora com a pandemia, prorrogando o edital do concurso, até seis anos. Então, será
que ele continua apto? Ele foi apto, ou foi inapto também… mas ele foi apto. Ele vai
continuar apto daqui a dois, três, quatro anos? 

Então,  o que a gente está  propondo? Para que a lei  autorize… não vai  ser
obrigatório, mas vai autorizar, que se houver avaliação psicológica, ela ocorra com uma
etapa  antes  ou após  a  homologação  do  concurso  público  ou  do  processo  seletivo
público, aí seria uma etapa como se fosse um exame admissional.

Então,  a  gente  entende…  logicamente  que  não  são  todos  os  cargos,
antigamente a gente fazia para todos os cargos a avaliação. Então, não é que todos os
cargos  precisam.  Isso  vai  ser  discutido  com  cada  comissão  de  concurso,  vai  ser
verificado por quê, aquele profissional que precisa.

Vamos supor aqui, eu vou citar um cargo que a gente tem muito cuidado com
esse cargo: o cargo de agente de ação social. Que é uma pessoa que vai trabalhar nos
abrigos, que vai trabalhar com crianças que já sofreram muito na vida, com idosos,
com moradores de rua. A gente precisa ter o menor risco possível para, um servidor
novo, atender essa população.

Então, eu sou formada em psicologia, estou no RH há muito tempo. Então, a
gente vê com esses olhos, buscar fazer uma seleção, a melhor possível. Que não seja
só verificado o conhecimento técnico desse profissional, porque conhecimento técnico
a pessoa estuda lá, faz curso, ela consegue. Mas que seja verificado a competência, a
avaliação  psicológica,  o  estado  emocional  daquele  novo  servidor,  daquele  provável
novo servidor. Não só a questão médica, mas a questão psicológica também.

 Então isso, como eu disse, não será para todos os cargos, a gente em cada
concurso vai verificar. O curso de formação, vou explicar um pouco melhor mais para o
final, que tem umas alterações também na lei do cargo, do plano de cargos. 

Sobre o artigo 6º da lei, a gente está solicitando alteração dos incisos III, X e
XI, do artigo 6º. O que é que fala o inciso III? Ele fala… na verdade, o artigo 6º, ele
fala o que é que o edital tem que prever. É obrigatório constar no edital tais e tais
coisas. 

O inciso III estava falando que tem que ter os documentos para posse. Então a
gente está pedindo para mudar. Que o edital, ele vai informar onde o candidato vai
encontrar esses documentos para a posse.

Por  que  isso?  Porque  se  a  gente  coloca  no  edital  do  concurso  a  lista  de
documentos necessários para a posse, até ele ser chamado pode acontecer a mesma
coisa:  muda  alguma documentação,  altera,  não  é  mais  aquilo.  Então  a  gente  vai
informar  para  esse  candidato,  é  obrigatório  ter  no  edital  do  concurso  a
disponibilização. 

Hoje, para vocês entenderem, a gente tem um link no site da Prefeitura, o link:
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concursos  e  empregos.  Nesse  link,  a  gente  já  disponibiliza.  Então,  homologou  o
concurso, a gente já disponibiliza a lista atual daquele documento para determinado
cargo. Isso tem em cada cargo do concurso já no site da Prefeitura.

E o candidato às vezes fala: “Pô, mas o edital fala uma coisa e aqui fala outra?”
Então eu falo: “Gente, vamos então colocar... o edital tem que explicar que vai ter
relação  de  documentos,  mas  que  quando  homologar,  ele  vai  saber  quais  os
documentos serão necessários para ele no site da Prefeitura, o edital vai escrever, vai
estabelecer isso para os candidatos.”

O inciso X, a gente está pedindo para incluir a isenção. O inciso X, ele fala das
isenções das taxas de inscrição. Hoje na lei já tem a isenção para doadores de sangue,
conforme uma lei municipal de 2009, só que em 2019 saiu uma nova lei que são para
as  pessoas  devidamente  cadastradas  no  Redome,  pessoas  doadoras  de  medula...
cadastradas no sistema para doação de medula óssea.

Então a gente está pedindo então para atualizar, considerando também essa
nova legislação municipal.

O inciso XI... a gente já falava da avaliação psicológica e agora então a gente
também está solicitando a inclusão do curso de formação. O curso de formação, este
também podendo ocorrer antes da homologação do concurso ou após a homologação
do concurso, a critério da administração.

Assim como a gente explicou da avaliação psicológica, também... não é que
todo cargo vai ter curso de formação, vai ser estruturado, vai ser verificado qual cargo
é necessário, vai ter que constar no edital do concurso, assim  como  a gente já faz
edital da Guarda, a gente já explica no edital como que vai ser o curso de formação, a
carga horária mínima, critério de aprovação, critério de… né? Então tudo isso tem que
estar constando no edital.

O artigo 23 então da Lei 14.306/2012 é um artigo que fala sobre a convocação.
Aquela  lei...  era uma  inclusão  que  foi  feita  na  época  que  determinava  que  fosse
enviada carta registrada, agora a gente está pedindo então para mudar. 

Para convocação, ela ocorrer através do Diário Oficial e, como complemento a
isso, o candidato ele ter acesso às mensagens, no nosso link “concursos e empregos”,
que  eu  falei,  já  tem  lá  a  informação  que  o  candidato  consegue  acompanhar  as
convocações  dele;  hoje  tem o sistema de  alertas  do  Diário  Oficial,  os  editais  dos
últimos concursos já informam isso que ele pode se cadastrar no sistema de alertas;
ao invés de mandar carta registrada, a gente pode mandar SMS para o candidato, a
gente manda e-mail para o candidato. 

Ou seja, tudo no sentido de seguir a questão da tecnologia, a tecnologia está aí
hoje para a gente usá-la e também para não ter custo para os cofres públicos. 

Uma carta registrada, pelo que eu pesquisei no site, acho que dos Correios, o
custo unitário é R$ 15,39, se a gente considerar tudo o que a gente convocou ano
passado  ia  dar  R$  178  mil,  somente  com  carta  registrada,  e  isso  ainda  não  ia
considerar, porque se o candidato muda de endereço e ele não avisa, ele não vai saber.
Então tem e-mail, tem SMS.

Hoje como a gente faz? A gente manda dois  e-mails, a gente manda SMS,  a
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gente tem um link, tem sistema de alertas então tirando o custo do serviço público,
não há necessidade.

Então a gente está com essa proposta de que seja então a parte tecnológica ser
usada em favor do serviço público para não ter custo público.

Bom, artigos 29 e 30 da Lei 14.306 é o artigo que fala das cotas, reserva de
vagas. Até 2019, nós não tínhamos a lei  para cotas para pessoas negras, agora a
gente já tem, já fizemos, inclusive, dois processos com essa lei. Então para atualizar a
nossa lei de concursos também nós estamos colocando a inclusão de 20% das vagas
às pessoas negras nos termos da Lei Complementar 250/2019.

Bom, sobre o artigo 5º da Lei 12.985/2007, então, mudamos a lei, aquela era
de concurso, agora é da lei geral dos cargos,  estamos com a proposta de incluir  a
avaliação psicológica e o curso de formação... Ah, mas já tem na lei do concurso, por
que é que tem que ter na lei do cargo? Porque, exatamente por isso, hoje as normas
legais e de Conselho Federal de Psicologia e toda... vários pareceres jurídicos, o que é
que eles nos colocam? Se não houver previsão legal no cargo, na lei que criou esse
cargo, você não pode fazer uma avaliação psicológica, por mais que tenha na lei do
concurso.

Então, para a gente conseguir melhorar nossos processos de seleção, verificar
se determinado cargo necessita de uma avaliação psicológica, seja na etapa, seja no
exame  médico  admissional,  a  gente  tem que  prever  isso  na  lei  do  cargo,  deixar
autorizado que o serviço público,  que a Administração Pública,  a  seu critério,  com
argumentos, com todas as justificativas, tenha avaliação psicológica. E a mesma coisa
o curso de formação.

O curso de formação, qual que é o grande objetivo, pessoal? Eu vou falar com
experiência própria em uma das reuniões que eu fiz do cargo de agente de ação social.
Nessa  reunião  de  preenchimento  de  vagas,  vários  candidatos  que  passaram  no
concurso, hora que a Secretaria de Assistência começou a explicar o que o agente de
ação social iria fazer, várias pessoas levantaram e foram embora, teve candidato que
ficou bravo, falou assim: “Mas eu não sabia que ia fazer isso. Eu não quero trabalhar
em abrigo, eu não quero trabalhar... eu não tenho o psicológico para trabalhar com a
criança ali que foi negligenciada, que foi violentada”. Isso aconteceu, do concurso de
2012.

Então, a gente precisa prever na lei que para alguns cargos há necessidade
daquele  candidato  que  passou  na  prova  teórica,  que  talvez  passou  na  avaliação
psicológica, se for etapa do concurso, ele precisa fazer um curso antes. Se for como
etapa  do  concurso,  por  exemplo,  pode  ser  a  empresa  que  faz  o  concurso.  Essa
empresa, com, lógico, a equipe da Prefeitura, vai organizar esse curso para mostrar
para aquele candidato o que ele realmente vai fazer. Então, assim, para ver se ele...
realmente é isso que ele quer, ele... vai ter que ser obrigatório a frequentar esse curso
de formação, porque a gente tem que ter o mínimo.

Hoje, no concurso, a gente vê que muitas pessoas, cargo de nível médio, por
exemplo, passam pessoas de nível superior, mestrado, doutorado, e às vezes a pessoa
não quer fazer aquela função daquele cargo. Não tem problema nenhum a pessoa ter
uma graduação superior ao cargo, não tem problema, o problema é quando ela chega
para trabalhar, por exemplo, no cargo de agente operacional, ela fala que não quer
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ajudar a carregar uma caixa, ela não quer ajudar a consertar alguma… “Ah, mas eu
tenho mestrado em Engenharia, eu não vou...” Entendeu?

Então, a gente precisa tentar mostrar no concurso uma forma criteriosa, com
regras, tudo normatizado no edital o que ele vai fazer. Então, isso...  além do que,
aquela  pessoa que passou por  um curso de formação,  a  hora  que  ela  for  para  a
atividade na área, é muito, muito, muito provável que ela vai ser um servidor muito
melhor capacitado.

Então, não é que a gente quer: “Ai, vamos eliminar as pessoas do concurso por
causa do…”. Não, não é isso. A gente quer primeiro capacitar esse candidato, fazer com
que ele entenda o que ele vai fazer, se ele estiver a fim de continuar no concurso, ele
continua no concurso, vai começar a trabalhar na área e ele vai saber, ele já vai estar
mais preparado; depois vai continuar tendo probatórias, regras, normais; mas, pelo
menos, ele chega um pouco mais preparado naquela atividade que a Administração
Pública entendeu ser necessário ter um curso de formação. Mas, se não tiver isso na
lei, a gente não vai poder nunca implantar.

Então, cada vez que eu faço um concurso que o prefeito Dário, Jonas, autoriza
um concurso público, sempre eu sento com a comissão, eu falo: “Gente, o que é que a
gente tem que melhorar nessa seleção? Como que foi o concurso passado? Que buraco
que a gente teve naquele concurso que não deu certo para a gente tentar melhorar
nesse?”.

Então, é essa a nossa proposta, de tentar melhorar dentro do que a lei permite,
regras claras no edital e continuar com a transparência que a nossa... estou na área já
faz 18 anos e é... a gente trabalha para transparência nos concursos públicos.

Então, é mais… é isso daí, avaliação psicológica na Lei 12.985, 12.987, o curso
de formação na 12.985 e na lei do concurso.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Ok.  Obrigado,
Juliana. Obrigado, secretária.

Passo agora, então, a... Têm algum vereador? Sempre tem. Vereadora Mariana
Conti. Então, eu passo a palavra para a vereadora Mariana Conti para que possa usar
os  seus  três  minutos  de  fala  para  fazer  seus  questionamentos  e  considerações
também.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Certo. Obrigada, Rodrigo da Farmadic.

Eu agradeço…

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Juliana.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Juliana, pela explanação.

Bom, eu vou fazer do mais fácil para o mais difícil.

Primeiro saudar aqui a inclusão das cotas raciais para pessoas com deficiência,
para pessoas negras, esse foi um projeto de lei que nós debatemos intensamente aqui
na Câmara na legislatura passada, fui uma das defensoras, conseguimos aprovar. 

Eu acho que é importante como medida de reparação histórica e como melhoria
do serviço público, afinal, o serviço público, na medida em que nós temos servidores…
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pessoas  com  deficiência  e  pessoas  negras  vão  melhorar  o  serviço,  inclusive  na
atenção, trazendo e elaborando especificidades para a atenção da população que é a
maioria da população: os negros não são minorias, são maiorias, a gente está falando
de  maiorias,  inclusive,  se  a  gente  for  considerar  o  universo  das  pessoas  com
deficiência,  com mobilidade reduzida  e  todos os setores excluídos,  certamente são
maiorias. Então, primeiro essa saudação.

O segundo ponto é que essa menção à lei que dá isenção em concurso para
doadores de sangue,  eu lembrei  aqui  de memória,  conversei  com o vereador  Luiz
Rossini,  acho  que  é  importante  verificar  corretamente,  que  às  vezes  a  gente…  a
memória trai a gente porque o volume de coisa que a gente discute  aqui — não é,
vereador Rodrigo da Farmadic? — é tão grande que a gente não lembra de detalhes,
de memória. Mas eu fiquei com a impressão, e o vereador Luiz Rossini também, que
essa lei foi revogada porque nós debatemos essa questão, porque a política nacional
de doação de sangue, ela veda qualquer incentivo financeiro-pecuniário para a questão
da doação de sangue. 

Então, nós fizemos, nós discutimos, eu me lembro de discutir e eu acredito que
já foi aprovada porque era uma questão de uma adequação de um debate sobre não
ter nenhum tipo… porque é uma ação, em termo, assim, altruísta, acho que esse é o
termo que a política nacional, ela traz, e eu acho que cabe uma atenção, inclusive, em
relação à questão aos doadores de medula óssea, eu acho que é importante verificar
isso, ver detalhadamente, mas a gente fez essa discussão, me lembro que veio para
votação e, se eu não me engano, foi aprovada.

A terceira  questão  que  eu gostaria  de  discutir  é  essa  questão  da  avaliação
psicológica que foi estabelecida. Porque, pelo que eu entendi, pela minha leitura, não é
apenas também o período em que acontece, mas a avaliação psicológica, ela adquire
um caráter eliminatório, o que não tinha. Eu acho que é uma mudança de qualidade
importante você mudar um critério. Então, nós somos apenas discutindo o tempo, o
cronograma, estamos discutindo uma mudança de qualidade ao ela adquirir um caráter
eliminatório.

Eu acho que é muito difícil — e aí eu não sou da psicologia, não é minha área
de formação, embora tenha algum interesse —, mas eu fui consultar alguns colegas, a
opinião de alguns colegas e foram unânimes em dizer que é muito difícil você definir
um critério de avaliação psicológica porque a gente sabe que tem diversas linhas,
diversas  metodologias,  enfim.  Então,  é  muito  difícil  você  definir  um  critério  de
avaliação  psicológica,  embora  eu  acho  que  é  importante,  é  importante  você  ter
processos, quer dizer, é uma coisa, assim, importante. 

Mas como que você…  Qual  é que o liminar entre  você fazer uma avaliação
psicológica  ou  você  praticar  o  que  tem  sido  chamado da  psicofobia?  Porque  nós
sabemos.  Assim,  a  Organização  Panamericana  está  falando  que  há um  bilhão  de
pessoas com transtornos mentais, e transtornos mentais, na definição, são pessoas
que têm algum tipo de transtorno, mas que não são mecanismos fisiopatológicos, são
questões sociais.

E nós sabemos que, enfim, que o indivíduo em sociedade, nessa interação, tem
tudo  a  ver,  então  a  gente  vai  ter  o  agravamento  no  momento  de  pandemia,
principalmente as  mulheres,  sobretudo  as  mulheres  negras,  mães  que  exercem
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cuidados. Então, em que medida uma avaliação psicológica, ela também não pode
reproduzir processos de exclusão? E aí eu acho muito vago remeter para um edital. 

Eu entendo, acho que tem coisa,  mas,  assim, quando a gente está discutindo
uma lei, essa lei… Reforço: a lei, ela tem que ser uma política não de governo, uma
política  de  estado.  E  a  gente  sabe  que  o  governos  entram,  governos  saem,  não
conseguimos controlar o que tem de governo, e uma lei com… a gente aprovar uma
avaliação psicológica como critério eliminatório de um concurso, com a possibilidade de
ser regulamentado por um edital, eu acho que é deixar de forma muito abrangente e
deixar um poder de seleção muito grande na mão de uma regulamentação.

Inclusive  seleção  que  a  gente  sabe  que…  nós  sabemos  que  o  debate  da
psicologia, ainda mais nos tempos que a gente tem, ele é um debate que ele acirra
ânimos,  e  muitas  injustiças  têm  sido  feitas  em  nome  de  seleções  do  que  é
psicologicamente  correto,  do  que  é  psicologicamente  transtorno,  do  que  é
psicologicamente…

Então, me preocupa essa questão. Eu queria sugerir aqui ao vereador Rodrigo
da Farmadic, até que a gente remeta ao Conselho Regional de Psicologia para um
parecer, porque foi citado o conselho federal.

Mas  eu acho  que  na  especificidade  aqui  do  município  tem o  CRP,  que  é  o
Conselho Regional de Psicologia, que a Câmara submeta para um parecer do Conselho
Regional de Psicologia, e acho que a gente precisaria ter alguns detalhamentos.

Não acho que é uma preocupação... acho que é uma preocupação válida você
ter avaliação, enfim, para evitar processos. Mas também acho que precisa ter alguns
critérios definidos em lei, para evitar que isso seja instrumento de seleção e de reforço
de injustiças sociais que a gente já tem em todo… no nosso histórico. Obrigada.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA  FARMADIC:  Bem,  eu  passo
agora a palavra ao vereador Cecílios Santos.

Só falar para a vereadora Mariana Conti. Bem, é lógico que não é vinculante ao
processo legislativo, o parecer da… mas eu acho que nós podemos, dentro das outras
comissões temáticas também, que nós estamos fazendo audiência pública inicial aqui,
ainda vai passar pela primeira votação da legalidade, nós podemos, dentro das demais
comissões, a gente convidar, inclusive, talvez, para que participe das comissões, e dê
um… a gente faça uma análise, um debate. Nós estamos em uma casa de leis aqui,
que a gente precisa cada vez mais aprimorar a legislação.

Então,  eu  passo  a  palavra  aqui  à  vereadora  Guida  Calixto,  para  que  faça
também as suas considerações, seus questionamentos pertinentes ao assunto.

SRA.  VEREADORA  GUIDA  CALIXTO: Bom,  boa  tarde,  mais  uma  vez,
vereador, presidente dessa comissão, brilhantemente tem conduzido aqui o trabalho,
ainda mais em um dia como esse, com tamanha carga de audiência pública. Parabéns
aí.

Boa  tarde,  vereadora  Mariana  Conti,  vereador  Cecílio  Santos,  a  secretária
Eliane, a Juliana, servidora pública, que eu conheço de um tempo, respeito bastante o
trabalho. 

Eu  gostei  muito  de  escutar  a  Juliana,  para  entender  a  preocupação.  Acho
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importante essa questão da formação, eu acho bem importante. A gente tem vários
problemas nos serviços públicos, ainda hoje a gente tem. Cargos aí que muitas vezes
estão nas suas atribuições, e as dificuldades que os servidores têm.

Dizer… dar um exemplo bem básico, por exemplo, na educação infantil, a gente
sofre muito com isso, porque tem um seguimento de profissionais na educação infantil,
tem um entendimento  que  determinadas  atribuições  não  estão  ali  no  cargo,  e  eu
entendo que está, porque quem atua na educação infantil sabe muito bem que cuidar
e educar é indissociável ali ao cargo.

Então, eu acho que essa questão da formação é bastante importante para se
debater, mas que, de fato, tenha dentro dessa pauta da formação, tenha, de fato, esse
direcionamento do que o cargo mesmo contempla,  do que… quais  são os debates
colocados ali.

Então,  que  a  gente  possa  garantir  que  esse  espaço  de  informação,  de
informativo, de quem presta o concurso público, ele possa entender o que, de fato, é a
importância do seu cargo, de estar servindo ao público. Eu acho bastante importante,
bastante interessante.

Mas assim, a gente precisa avançar para outras… acho que talvez a proposta
seja interessante, mas a gente, realmente, aparece muito a preocupação.

Então, com relação ao ponto que a vereadora Mariana Conti falou, eu tenho
total acordo com isso, até porque a gente não sabe… e sendo muito tranquilo, a gente
já viu várias… quem está há 23 anos na Prefeitura, ou na administração, já passaram
por diversas experiências, sabe o que pode ser utilizado a partir de um momento que
se tem um ponto desse, como que o gestor que está lá pode interpretar isso? 

Então essa preocupação, ela é muito efetiva para nós, como que se pode utilizar
um elemento como esse sobre essa questão da avaliação psicológica ser eliminatória,
como que isso vai ser utilizado para o gestor público que está ali.

Agora, eu gostaria também de só estender um pouquinho, para além disso, ver
que a gente continua com  uma certa  dificuldade nos serviços públicos, que a gente
precisa ver mesmo, de fato, como ainda resolver essa questão do estágio probatório.

A gente sabe também que tem muita dificuldade ainda. A gente não vê muitas
vezes o estágio probatório  ele ser efetivo,  muitas vezes,  a  gente sabe disso; têm
vários problemas dentro das gestões. Mas também a gente não tem instrumentos para
que possa, muitas vezes, que o estágio probatório seja efetivo, tanto do ponto de vista
da avaliação, do acompanhamento, da formação, a gente vê isso, muita falha; acho
que a Juliana, quando ela fala o que é que a gente deixou para trás, que a gente não
conseguiu resolver no concurso, ela está querendo talvez resolver isso antes para que
o estagio probatório seja até um pouco mais aliviado, mas ele ainda continua sendo
um elemento importante  para a gente poder avaliar e poder ter um efetivo serviço
público para atendimento à população.

Então  eu  faço  aqui  coro  aqui  à  proposta  que  a  vereadora  Mariana  Conti
apresentou, justamente por isso, para que a gente não deixe... que não seja… não
deixe aberto esse elemento de tanta preocupação que essas servidoras públicas nos
trazem, mas que deixe isso aberto para que o gestor público que estiver colocado ali,
ele utilize esse elemento da forma que ele queira, sabe? Então essa é a preocupação.
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A gente entende muito que a intenção — ninguém está colocando em dúvida
aqui a intenção de vocês aqui —, o que a gente está colocando em dúvida como que
pode ser utilizado isso futuramente? É essa a nossa preocupação. 

Então como a gente já está um tempinho de vida aí, a gente tenta não correr
esse risco e cair em armadilhas futuras.

Obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
vereadora Guida Calixto.

Nós não temos aqui a participação do público presente, mas nós temos aqui a
participação, secretária, mais uma vez, do cidadão Daniel Rodrigues Santos, que nos
encaminhou  aqui  a  sua  participação  através  do  portal  da  Câmara  —  acho  muito
pertinente a participação dele. 

O que ele discorre aqui é o seguinte: 

“Quero expressar meu apoio a medida. Embora a ideia de um processo
de  admissão  por  meio  de  provas  e  títulos  seja  uma  importante
ferramenta de impessoalidade, essas ferramentas não verificam aspectos
psicológicos.  Há  diversos  casos,  como  por  exemplo,  professores  que
passam em concurso e tem síndrome do pânico em sala de aula fechada.
Atendentes e outros trabalhadores de atendimento ao público que não
tem ‘paciência’ para esse tipo de prestação de serviço. Portanto entendo
que tal medida seja necessária.” 

Eu acho…  foi  pertinente aqui,  inclusive,  veio de encontro com  o  que a nossa
colega Juliana acabou de nos apresentar — falei com a secretária aqui —, eu acho que
vem...  é  importante,  salutar  esse  projeto  para  o  município  de  Campinas,
principalmente, no que diz respeito aqui  à  avaliação psicológica que nós acabamos
de... tivemos várias participações aqui dos nossos colegas vereadores, mas o curso de
capacitação é um filtro, uma sintonia fina que vai ser feita justamente para delinear a
atividade a qual aquele servidor prestará, a gente  acha melhor que seja feito isso
antes ou durante o processo de posse para que ele comece a exercer, de fato, a sua
função, do que pegar e esperar o transcorrer de um processo probatório. 

Às vezes, tem todo aquele processo de admissão e em um processo probatório
é que aquele servidor vai falar: “Opa, espera aí, não é bem o que eu esperava, não era
essa função ao qual eu gostaria de estar exercendo e aí você vai ter que fazer um...
todo… fazer um processo de convocação, de um novo... de um novo servidor e no
processo, às vezes, já nem está mais dentro do processo homologado.

Então, acho que é importante. É muito bom esse projeto, ainda nós vamos
continuar debatendo ele aqui, nós vamos ainda levar à votação da legalidade, se for
pertinente e necessário, faremos emendas e também depois teremos a tramitação nas
demais comissões temáticas aqui da Casa.

Então, eu... nós não temos mais aqui questionamento de vereadores, mas eu
passo  novamente  à  secretária  ou  aos  técnicos  que  quiserem  responder  ou  fazer
algumas  considerações  das  falas  dos  vereadores  para  que  a  gente  dê  depois
encaminhamento para uma réplica ou para o encerramento.
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SRA. ELIANE JOCELAINE PEREIRA: Antes da continuidade da fala da Juliana,
assim, com relação ao que foi trazido pelas vereadoras, eu acho que é pertinente a fala
de nós verificarmos a questão da taxa de isenção, o projeto de lei ele foi encaminhado
antes, talvez, da aprovação que foi ocorrida aqui na Câmara, então por isso pode, sim,
ter… a gente não ter feito qualquer tipo de alteração, então nós verificaremos essa
questão extremamente pertinente.

Com relação à avaliação psicológica, assim, é importante clarificar que a lei de
2012 ela já prevê a avaliação psicológica, já prevê a formação, já prevê como de
caráter  eliminatório.  Isso  nós  não estamos inovando,  a legislação  ela  já  tem essa
previsão, então nós não estamos incorporando uma classificação diferenciada, a Lei
14.306/2012 ela já tem essa previsão e já tem a previsão, inclusive, que o critério é
estabelecido pelo edital, então nós também não estamos trazendo isso nessa nova
legislação.

Então, essa prerrogativa já atribuída à Administração Pública já foi atribuída lá
em 2012, ocorre é que nós nunca trabalhamos avaliação psicológica neste sentido de
alterar essa fase de aplicação da avaliação, que essa fase ela possa ser atualizada
com… temporalmente mais próxima do momento em que o candidato que vem a ser
servidor  possa  adentrar  os  quadros  do  Município,  então  nós  não  estamos fazendo
alteração de concepção a respeito da avaliação psicológica, nem mesmo da formação,
o que nós estamos fazendo é alterar a fase em que a aplicação vai ser realizada.

E aí, também trazendo aqui a questão do estágio probatório, eu concordo com a
vereadora  Guida  Calixto  que  nós  temos  que  aprimorar,  sim,  a  nossa  forma  de
estabelecer as avaliações do estágio probatório, nós tivemos aí um aperfeiçoamento
também da normativa relativo a isso no ano passado, nós estamos agora iniciando
esse novo modelo de aplicação do estágio probatório neste sentido, caminhando nesse
sentido,  para  que  nós  tenhamos  mais  condições  de  identificar  isso  com  maior
celeridade,  qualidade  para  que  esse  processo  ele  seja  efetivo  na  identificação  de
servidores que não estejam com o desempenho compatível com o exercício da sua
função.

Mas nós acreditamos também que,  além do estágio probatório,  outras duas
ferramentas elas são necessárias: uma que é... ela é basilar, que é a formação dos
gestores públicos contínua, porque eu costumo dizer que, às vezes, nós não somos
convocados para sermos gestores por nossas habilidades como gestores muitas vezes,
às vezes é porque a gente não tem um quadro tão extenso de possibilidades, muito
embora nós tenhamos muitas pessoas comprometidas.

Mas, ser gestor exige formação também, exige uma formação contínua, se nós
adentramos com requisitos pelo dinamismo que eu disse anteriormente das cidades,
nós precisamos fazer uma reciclagem temporalmente para que nós correspondamos
também as nossas habilidades a esse papel e a esse  múnus público tão importante,
desde ser secretário até ser coordenador, diretor, chefe de setor.

Então, nesta linha lógica, nós estamos também buscando reformular a atividade
da nossa escola de governo para incorporar um curso e uma formação permanente de
gestores, porque isso também impacta na forma como os instrumentos para avaliação
do estágio probatório possam ser realizados.

Além disso, também, a própria avaliação de desempenho do servidor, que nós
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precisamos  e  estamos  aí  fazendo  movimentos  para  que  nós  possamos  ter  essas
avaliações aplicadas novamente, porque é um instrumento de gestão importantíssimo
para que nós tenhamos condições de estabelecer parâmetros de qualidade para além e
depois da etapa de ingresso, da etapa de seleção nos concursos públicos.

Então passo para a Juliana para as complementações.

SRA.  JULIANA DE CÁSSIA LOPES MIORIN:  Sobre a questão da avaliação
psicológica, que a vereadora Mariana Conti fez vários questionamentos, Eu acho que é
muito bom esse debate, eu, como psicóloga, adoro discutir avaliação psicológica.

A gente chegou… eu cheguei a conversar várias vezes com o Conselho Regional
de Psicologia, eu fui até o conselho, não foi nem o conselho que questionou, não, eu
fui para o conselho até para perguntar, falei: “Estamos fazendo corretamente?” — a
gente fez várias avaliações psicológicas, acho que até 2014, se eu não me engano —,
então, o conselho até explicou, ele falou: “Juliana, o correto mesmo… é que, assim, a
avaliação psicológica é um processo. O que é um processo? É o teste psicológico, é a
anamnese,  é  a  entrevista  com aquele  candidato.  Na  etapa do  concurso você  está
fazendo uma parte da avaliação psicológica, ok, tem os testes”. 

Nessa  época  que  eu  fui  no  Conselho  de  Psicologia  ainda  não  tinha  uma
resolução do Conselho Federal de Psicologia que determinava que houvesse entrevista
em avaliação psicológica para concurso. É uma pena que eu não trouxe o número
dessa resolução, mas depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas tem uma
resolução,  se  eu  não  me  engano  de  2018,  que  fala  que  um  dos  instrumentos
obrigatórios para avaliação psicológica em concurso público, além dos  testes, é ter
uma entrevista, uma anamnese, uma entrevista, mesmo, com aquele candidato.

Então, por isso que, mais uma vez, eu venho aqui colocar a importância de ter
essa avaliação psicológica na etapa do admissional.  Por que é que tem que fazer só
exame médico? A pessoa não é só apta do ponto de vista orgânico, médico, ela tem
que ser apta também do ponto de vista emocional. 

O perfil, o edital, ele tem que estabelecer, além da atribuição do cargo, o perfil
profissiográfico  desse  profissional.  O que  é  isso?  São  as  competências
comportamentais,  o  que  aquele  profissional,  aquele  servidor  precisa  possuir  para
desempenhar aquele cargo, inclusive no estágio probatório, se eu não me engano,
acho que também já está considerando isso, a avaliação, também, das competências
comportamentais  daquele  novo  servidor,  não  é  só  a  pessoa  saber  tecnicamente  o
cargo, ele tem que… como é que é no dia a dia do trabalho, o trabalho com a equipe.
Então, é essa a nossa preocupação. Não vai ser para todos os cargos.

Essas resoluções do Conselho de Psicologia, ela deixa bem claro que o edital
quando… Eu não sei se foi a vereadora Mariana Conti ou a vereadora Guida Calixto que
falou que tem que ser… a vereadora Mariana Conti que questiona o remetimento ao
edital, que é muito simples regulamentar pelo edital, alguma coisa assim.

O edital, ele tem que constar, eu não posso simplesmente colocar assim: “Vai
ter avaliação psicológica” e ponto final, não, eu tenho que deixar um capítulo. Vai ser
avaliação psicológica? Como que vai ser essa avaliação psicológica? Quais instrumentos
que serão utilizados? Que etapa do concurso que vai ser essa avaliação psicológica? O
que será avaliado daquele candidato na etapa do psicológico? 
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Então, tem um capítulo para isso e geralmente a gente põe em um anexo quais
são  as  competências  comportamentais  que  serão  avaliadas  e  a  gente  coloca  o
significado de cada competência: o que é assertividade, o que é flexibilidade, o que é
dinamismo. Então, a gente coloca ali que a gente… a questão do perfil profissiográfico,
não é só atribuição, mas tem também esse lado psicológico do profissional.

A questão que a  vereadora Guida Calixto  colocou, de ser a critério do gestor.
Isso, vereadora Guida Calixto, é muito, assim, a gente discute muito com a comissão.
A comissão chega lá,  por  exemplo… a gente teve concurso que a comissão falou:
“Juliana, quero vinte questões dissertativas para o cargo tal", eu falei: “Gente, espera
aí, vamos lá. Vamos conversar?” Não é assim. A nossa área… não é que a gente sabe
tudo, mas a gente tem uma experiência, a gente trabalha, a gente pesquisa, a gente
vê os concursos que estão tendo no Brasil e a gente fala assim: “Olha, isso daqui que
você está pedindo não é viável” e a gente explica porque não é viável. 

Então a pessoa vai falar assim: “Mas agora tem na lei autorização para fazer
avaliação psicológica, vou fazer para tudo, quero isso, quero aquilo", não, não é bem
assim.  A gente tem que ter os critérios, a gente tem muita conversa com o próprio
Conselho de Psicologia, se a gente vê que tem alguma dúvida naquela solicitação do
gestor eu vou até o conselho, eu sou psicóloga, eu posso ir até o conselho.

Então, assim, é uma coisa que a gente… tecnicamente, como servidora, como
coordenadora da área, como responsável por um concurso público que atrai pessoas
do Brasil inteiro, dependendo do candidato que a gente lança, tem pessoas que estão
morando fora do país e manda e-mail para a gente, várias vezes acontece isso. 

Campinas é muito atrativa. E que bom que nós somos muito atrativos, que a
gente  continue  mais  ainda.  Então,  os  nossos  concursos,  eles  precisam  selecionar
melhor, e evitar eventuais riscos que aquela população que vai ser atendida por aquele
servidor possa correr.

Tem como ser  risco  zero?  Gente,  não  tem.  Ah,  então  não  vai  ter  nenhum
problema? Não, vai ter, gente, não tem como ser risco zero. O que a gente quer é
minimizar  esses  riscos,  esses  potenciais  riscos  da  gente  admitir  um servidor  com
algum risco muito grande, um potencial aí de risco, a questão da avaliação psicológica.

E o curso de formação é aquilo que eu já expliquei, da formação mesmo desse
profissional, dele entender como que ele vai trabalhar, ver se é isso mesmo que ele
quer. As vezes, nesse curso, ele vai falar: “Não, eu prestei o concurso errado, não vou.
Nem adianta me chamar, que eu não vou continuar nesse concurso”. 

Ok? Espero ter respondido as dúvidas, se tiver mais alguma…

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Juliana, obrigado,
mais uma vez, pela sua participação. Algum vereador gostaria de fazer mais algum
questionamento?

Eu passo então aqui a palavra a nossa secretária, para que faça considerações
breves aí  para a gente dar encerramento desse processo, para que a gente possa
caminhar para a 29ª Audiência Pública.

SRA. ELIANE JOCELAINE PEREIRA:  Acho que mais uma vez agradecer. É
sempre uma oportunidade muito rica de discutir. Eu acho que nós tivemos aqui com
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esse PL um esclarecimento que a gente não costuma ter tempo e espaço para fazer. Eu
acho que é uma prestação de contas também para os munícipes da nossa cidade. 

Então é só o  agradecimento  mesmo.  Nós continuaremos à disposição desta
Câmara aqui, mas rogando que nós tenhamos essa aprovação dessa propositura, para
que nós já… já que nós já estamos em tratativas relacionadas a próximos concursos
que serão realizados pela administração, que é um planejamento importante a ser
feito, que nós consigamos também contar com essa nova legislação já atualizada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
secretária.

Então, eu declaro encerrada a 28ª Audiência Pública, promovida pela Comissão
de  Constituição  e  Legalidade.  E  dando  seguimento,  nós  vamos  abrir  agora  a  29ª
Audiência Pública.

– Audiência encerrada às 13 horas e 44 minutos.

[fim da transcrição]

 Rodrigo da Farmadic

PRESIDENTE
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