HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DO
SERVIDOR PÚBLICO
A Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público – ESASP – é uma
coordenadoria integrante da estrutura da Secretaria de Administração e Gestão do
Amazonas.
Denominada inicialmente de Escola de Serviço Público do Estado do Amazonas, foi
transformada pelo Decreto nº 41.981, de 02 de março de 2020 em Escola de Gestão e
Aperfeiçoamento do Servidor Público – ESASP, objetivando rever e aprimorar suas
competências, bem como intensificar as ações oferecidas com vistas a aumentar a
qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Assim sendo, a ESASP passou a atuar visando implementar a política de
Desenvolvimento de Pessoal e Valorização do servidor do Poder Executivo Estadual
mediante ações de qualificação, capacitação e treinamento, com foco no
desenvolvimento de competências voltadas ao fortalecimento e gestão eficiente dos
serviços públicos, beneficiando os agentes públicos da capital e interior.
Na busca pela modernização passou a oferecer uma nova plataforma de aprendizagem
para o aluno servidor na qual pode ter acesso a programação anual de capacitação,
disponibilizada por meio do Catálogo de Cursos, onde estão descritos conteúdos contendo
atividades voltados ao aperfeiçoamento de sua rotina de trabalho.
Este ano em decorrência da grave crise provocada pelo Coronavírus a ESASP foi levada
a reformular seu planejamento reelaborando a grade de cursos presenciais para a
modalidade à distância, como forma de prevenir o contágio e continuar a oferecer
capacitação já iniciada e interrompida pela pandemia. Dessa forma passou a oferecer as
atividades por meio da internet possibilitando ao aluno assistir às aulas da forma mais
conveniente, seja por meio de computadores, tablets e até smartphones.
Baseada na experiência inovadora em oferecer os cursos na modalidade à distância
(EaD), a ESASP pretende dar continuidade às suas ações dessa forma. As atividades EaD
continuarão a ser oferecidas por meio de aulas remotas, autoinstrucional, EaD – Tutoria.
Conforme os dados registrados pela coordenadoria da ESASP, a experiência dos cursos
EaD mostrou-se exitosa e atraiu a adesão de grande número de servidores, tanto os que
estão em trabalho remoto quanto os que voltaram ao presencial. O desafio para o ano de
2021 portanto, será consolidar a capacitação na modalidade EaD e ampliar o número de
servidores beneficiados, bem como o de cursos ofertados.

