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I. Apresentação

Concurso Criatividade e Inovação na Gestão Pública Municipal

O concurso Criatividade e Inovação na Gestão Pública Municipal é 
uma iniciativa da Escola de Governo e Administração Pública – 
ESGAP, que em 2018 premiará projetos inovadores que promovam 
a melhoria continua da Gestão Pública Municipal.

Este é o Manual do candidato do 1º Concurso Criatividade e 
Inovação na Gestão Pública Municipal, de leitura obrigatória para o 
preenchimento do formulário eletrônico de inscrição que estará 
disponível no endereço hּמp://www.aracaju.se.gov.br, do dia 03 ao 
dia 24 de abril de 2019.

A avaliação final será realizada até 30 de maio de 2019 e a 
cerimônia de premiação ocorrerá até 30 de junho de 2019.

Todos os campos do formulário eletrônico de inscrição deverão ser 
devidamente preenchidos de acordo com as instruções contidas 
neste Manual e no Edital ESGAP Nº 01/2019, sob pena de 
eliminação do concurso.



II. Processo de inscrição

Informações gerais

> Antes de iniciar o processo de inscrição no 1º Concurso 
Criatividade e inovação na Gestão Pública Municipal, leia as 
instruções apresentadas neste Manual para preencher corretamente 
o formulário eletrônico de inscrição;

> Elaborar o relato do projeto de forma a detalhar as principais 
informaçõespara a avaliação do mesmo, considerando as instruções 
da seção III deste manual;

> Em seguida acessar a página hּמp://www.aracaju.se.gov.br, acessar 
aopção “inscrições” e preencher todos os campos do formulário 
eletrônicode inscrição, salvar e enviar para cadastrar o seu projeto.



III. Preenchimento do formulário

• O formulário estará disponível durante o período de 03 a 24 de abril 
de 2019.
• A confirmação da inscrição será comunicada pela ESGAP, por e-mail, 
ao responsável pelo preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e 
pelo responsável institucional do Projeto, informado no ato da inscrição;
• Poderá ser agregado ao formulário eletrônico de inscrição materiais 
adicionais como imagens, vídeos, áudios e peças gráficas (tabelas, 
infográficos etc.) que ilustrem o projeto.
• Preencher com atenção todos os dados solicitados no formulário 
eletrônico de inscrição, uma vez que não será permitido, em hipótese 
alguma, inclusão, substituição ou exclusão de nomes para fins de 
recebimento dos certificados de premiação.
• Ao escrever siglas, informar o significado por extenso;
• Cada servidor poderá fazer a inscrição de apenas 01 um projeto;
• Será permitida a inscrição de mais de um projeto por instituição;
• Classificar o Projeto na categoria abaixo:

          PROJETO INOVADOR
 

IV. Processo de seleção

O processo de seleção dos novos projetos será realizado em 
observância:

• À Avaliação Externa, que consistirá na distribuição de cada projeto a 
pelo menos, 3 (três) avaliadores externos para atribuição de notas, sendo a 
nota final a média obtida a partir das notas atribuídas pelos avaliadores;
• Em caso de empate, a melhor colocação será dada para o projeto que 
obtiver a maior nota no critério “a) inovação”;
• Se o empate permanecer, segue-se para a maior nota no critério “b) 
resultados e/ou impactos” e assim por diante;
• A data de inscrição será adotada como critério de desempate final, 
permanecendo o projeto com data de inscrição mais antiga;
• A Esgap selecionará os avaliadores externos entre especialistas em 
gestão, servidores públicos e pesquisadores com reconhecida atuação nas 
áreas de inovação e gestão pública;



• A Avaliação Final será mediada por especialistas de notório saber nas 
áreas de inovação e gestão pública, e consistirá na apresentação oral dos 
projetos finalistas;
• Esta etapa ocorrerá em evento presencial na Prefeitura Municipal de 
Aracaju, em Aracaju-SE, com a participação de um representante de cada 
projeto finalista classificado na etapa de Avaliação Externa, o qual fará a 
apresentação oral do mesmo;
• O representante deverá ser escolhido dentre os integrantes da equipe 
executora do projeto;
• O nome do mesmo deverá ser informado à Esgap, dentro do prazo 
solicitado;
• A Esgap comunicará às equipes executoras dos projetos, via e-mail 
institucional, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data da 
Avaliação Final;
• Os resultados serão publicados no endereço eletrônico: 
hּמp://www.aracaju.se.gov.br;
• Os projetos serão avaliados com base nas informações fornecidas no 
formulário eletrônico de inscrição.

V. Critérios de Avaliação

A avaliação dos projetos inovadores na etapa de Avaliação Externa será 
realizada a partir dos seguintes critérios, com seus respectivos pesos:

• Inovação – peso 3 (três);
• Resultados e/ou impactos – peso 2 (dois);
• Utilização eficiente de recursos – peso 1 (um);
• Parcerias – peso 1 (um);
• Participação dos beneficiários[1] – peso 1 (um).
• Mecanismos de transparência e controle social – peso 1 (um);
• Grau de replicabilidade – peso 1 (um);
• Grau de sustentabilidade – peso 1(um).



VI. Premiação

A premiação ocorrerá em um evento público, que contará com a 
apresentação dos Projetos inovadores, que passarão a fazer parte do BANCO 
DE BOASPRÁTICAS GESTORAS (disponível no endereço 
hּמp://www.aracaju.se.gov.br).

Os projetos premiados receberão:

• Primeiro lugar: R$ 3.000,00 (Três mil reais)
• Segundo Lugar: 1(um) ano de curso de idiomas na Universidade Tiradentes
• Terceiro Lugar: 1(um) TABLET
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