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1. HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA
A Escola de Governo do Estado de Alagoas – EGAL tem sua criação no
contexto histórico cuja importância do seu efetivo trabalho se dá inicialmente
pela sua organização como unidade da estrutura de um centro de treinamento
pré-existente, criado nos anos 80. O modelo subjacente à Fundação Centro de
Formação do Servidor Público – FUNCEP era de um centro de treinamentos
corporativos, voltado ao atendimento massivo dos servidores federais na forma
de programas de treinamentos, eventos e atividades de socialização. Embora
inserida como fundação mantida pela administração federal, à instituição se
posicionava distante de um alinhamento mais forte e efetivo com as
necessidades e políticas do Governo de Alagoas.
Em 30 de dezembro de 1966 mediante a Lei estadual de nº 2.843, foi
criado na então Secretaria do Interior e Governo, o Centro de Aperfeiçoamento
e Treinamento de Pessoal – CENAPE, na Diretoria de Norma Pimentel, cuja
estrutura buscava atender às necessidades de crescimento dos servidores
públicos com a realização apenas de programas de educação profissional.
Com a evolução de suas ações surgiu à necessidade de incorporar à
sua estrutura, as funções de recrutamento e seleção de pessoal, cuja
experiência fez surgir à denominação Centro de Seleção e Treinamento de
Pessoal – CENAPE, permanecendo com a mesma sigla.
Em face das mudanças na organização administrativa local, por meio da
Lei nº 3.079 de 16 de junho de 1970 é criada a Secretaria de Administração e
Negócios Municipais, na qual o CENAPE passa a ser parte integrante de sua
estrutura, na diretoria de Ruth Quintela.
As ações da Secretaria continuam sendo analisadas de forma a passar
por uma reforma recebendo a denominação de Secretaria de Estado de
Administração – SEAD por intermédio da Lei nº 3.345 de 20 de dezembro de
1973, na Diretoria de Ana Maria Lourenço Gama.
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E após 25 (vinte e cinco) anos de atuação, são procedidas a sua
reestruturação e a correspondente transformação, passando de SEAD para
SERHAD – Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração
Pública, em 27 de abril de 1998, por meio da Lei nº 6.010, onde o CENAPE é
transformada em Diretoria Central de Desenvolvimento de Recursos Humanos
– DCDRH, na diretoria de Celia Maria Leite Lamas.
Em 11 de agosto de 2000, com a Reforma Administrativa do Estado e
reestruturação da referida Secretaria por intermédio da Lei nº 6.186, a
SERHAD passa a ter a denominação de Secretaria de Estado de
Administração, Recursos Humanos e Patrimônio – SEARHP, quando a
DCDR’H é transformada em escola e recebe a denominação de Escola de
Governo Germano Santos – EGGS, na diretoria de Tereza Soares, e em
seguida de Celia Maria Leite Lamas.
Alguns anos depois, o tema em torno das escolas de governo voltou à
agenda governamental federal, desta vez expressamente mencionada nas
formulações da reforma gerencial liderada pelo Ministro da Administração
Federal e Reforma do Estado Luís Carlos Bresser-Pereira, durante o primeiro
governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998). Dentro dessa visão, foi
delineado um papel e forma de atuação para as escolas de governo.
Em 08 de abril de 2011 com uma nova reforma administrativa por meio
da Lei Delegada nº 44 a Escola passa a ser denominada Escola de Governo de
Alagoas – EGAL, na gestão de Cícera Leite e Síria Libânia Agustinho de
Oliveira.
A EGAL, ao longo dos anos passou por diversas mudanças estruturais
administrativas, ou seja, secretarias, para tornar-se hoje uma unidade
administrativa vinculada a Secretaria do Estado do Planejamento, Gestão e
Patrimônio voltada para a capacitação dos servidores públicos estaduais do
Poder Executivo.
Com a promulgação da Lei Delegada de n° 47, de 10 de Agosto de
2015, no Governo José Renan Vasconcelos Calheiros Filho traz mudanças nas
nomenclaturas dos cargos pertinentes a cada função, instituindo o modelo de
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gestão da administração pública estadual do poder executivo. Dentro das
mudanças existentes, encontra-se Diretoria para Superintendência, que nesse
ano a EGAL é uma Superintendência na gestão administração de Maria
Aparecida Paulino de Abreu que ficou até meados de julho de 2015.
Conforme o plano de ação governamental, a reestruturação da Escola de
Governo de Alagoas consolida a importância da profissionalização para um Estado
moderno e eficiente na nova Superintendência de Lavínia Guimarães Mata a frente
da Escola no qual inicia então uma etapa de trabalho cujas ações de capacitação e
aperfeiçoamento técnico-profissional são construídas, reconstruídas e fortalecidas
mediante sintonia com as demandas apresen tadas pelos órgãos e secretarias
públicas estaduais do Estado.

2. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A SOCIEDADE

A Escola de Governo de Alagoas tem como função, oferecer
capacitações que visam promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento
gerencial das competências, comportamentos e habilidades específicas dos
servidores estaduais do Poder Executivo, como forma de busca pela
profissionalização do serviço público bem como a valorização dos mesmos por
meio de premiações no mês do servidor (28 de outubro).
E com base na reforma administrativa iniciada pela Lei Delegada nº
44/2011, posteriormente reformulada pela Lei Delegada nº 47/2015, a Escola
de Governo de Alagoas é, atualmente, uma superintendência integrante da
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag). Desde
sua criação, a EGAL vem desencadeando um processo de formação
continuada dirigida aos servidores públicos, buscando proporcionar melhores
condições de trabalho e possibilitar, além da agregação do conhecimento, a
ascensão na carreira profissional, além de ofertar a melhoria da qualidade dos
serviços do Poder Público Estadual à sociedade alagoana.
Como explana o Capitulo II do Regimento Interno da Escola de Governo
sobre a funcionalidade da instituição:
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Art. 4º Os cursos da Escola de Governo abrangerão as seguintes modalidades
de ações:
I - Educação Formal: ações para a ampliação da aprendizagem dos
servidores públicos;
II - Educação Profissional: ações que enfocam a qualificação e atualização
profissional, complementadas com ações transversais ou instrumentais,
comuns a todos os empregos e funções, para o desenvolvimento continuado
das competências exigidas para o exercício profissional;
III - Formação em Gestão Pública: ações para o desenvolvimento de
competências e habilidades profissionais dos administradores públicos, visando
ampliar a capacidade de governo na gestão de políticas públicas; e
IV - Formação Complementar e de Apoio à Gestão: ações para o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e potencialidades pessoais
para o enriquecimento da formação integral dos funcionários públicos.
Dessa forma o aluno/servidor irá desenvolver as seguintes áreas de
Desenvolvimento Articuladoras no Ensino:
• Desenvolvimento

Organizacional:

Capacitação

voltada

para

a

preparação do servidor para o desempenho de atividades relacionadas e
desenvolvidas em mais de um ambiente organizacional;
• Desenvolvimento Específico: Capacitação voltada para a preparação
do servidor para o desenvolvimento das atividades de liderança, tomada
de decisões e ao desempenho de atividades vinculadas ao ambiente, ao
cargo ou setor; e
• Desenvolvimento Gerencial: Capacitação voltada para a preparação
do servidor para o desenvolvimento das atividades de gestão,
constituindo-se como pré-requisito para o exercício de funções de
supervisão, assessoramento, coordenação e chefia.
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O Governo de Alagoas realiza eventos na edição do tradicional Mês do
Servidor: A Corrida e Jogos, O concurso Ações Inovadoras e a Outorga da
Medalha Silvio Vianna.
A Corrida e Jogos, tem como intuito a abertura do mês do servidor com
atividades que valorizem a sua saúde física e psicológica, e esse vai volta -se a
diversas modalidades de jogos e suas premiações de acordo com os
ganhadores e suas secretarias. O Concurso de Ações Inovadoras, a fim de
incentivar as melhores ideias e ações que contribuem com a inovação na
administração pública local; e a Outorga da Medalha Sílvio Viana, que
agraciará dez servidores públicos efetivos que tenham se destacado na prática
de suas funções.
3. TENDÊNCIAS E DESAFIOS

Pensando nos principais aspectos desenvolvidos pela Escola de
Governo – EGAL dentro das tendências e desafios no ensino, aprendizagem e
valorização do servidor que para tanto volta-se para a qualidade da
aprendizagem dos alunos (servidores públicos estaduais do Poder Executivo)
como para sua cidadania em seu contexto social no qual visa responder os
desafios que chegam em seu setor de trabalho.
Conforme no decreto nº 24.202, de 7 de janeiro de 2013, cujo seu Art. 4º
enfatiza os cursos da Escola de Governo abrangendo as seguintes
modalidades de ações e de formações:

I.

Educação Formal: ações para a ampliação da escolaridade dos

servidores públicos;
II. Educação

Profissional:

ações

que

enfocam a

qualificação

e

atualização profissional, complementadas com ações transversais ou
instrumentais, comuns

a

todos

os

empregos

e

funções, para

o

desenvolvimento continuado das competências exigidas para o exercício
profissional;
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III. Formação em Gestão Pública: ações para o desenvolvimento de
competências e habilidades profissionais dos administradores públicos,
visando ampliar a capacidade de governo na gestão de políticas públicas; e
IV. Formação Complementar e de Apoio à Gestão: ações para o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidade e potencialidades pessoais
para enriquecimento da formação integral dos funcionários públicos.
Diante desse cenário apresentado os desafios para Egal é tentar atingir
o máximo de servidores capacitados no estado de Alagoas, sendo esse
objetivo realizado de forma em conjunto com a equipe seguindo decretos, leis,
regras e regimentos voltados para a esfera executiva, sendo esse um forte
crescimento referente à preocupação quanto à atualização do servidor as
novas demandas. A Egal tem integrado esforços para com a qualidade da sua
formação utilizando-se de meios pedagógicos e de valorização no sentido de
que,

tanto

as

decisões

tomadas,

como

o

fazer

educativo,

sejam

contextualizadas nas dimensões – política e pedagógica, sendo esses em
função

de

resultados

eficazes

diante

das

mudanças

contínuas

e

transformadoras da realidade atual.
Dessa forma a instituição de ensino tem em sua importância na
aplicabilidade deste instrumento em pressupostos teóricos e em sua praticidade, por
meio das atividades internas dos colaboradores da instituição, além dos resultados
que nela surgem, explanando a avaliação continua desse instrumento para melhor
aprimorar a qualidade de ensino.

