
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
ESCOLA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

EDITAL  ESGAP N. 01/2019 

 

O DIRETOR DA ESCOLA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(Esgap), no uso das suas atribuições legais, considerando a necessidade de 
estimular o desenvolvimento da cultura de inovação no setor público, 
compreendendo ações de incentivo, reconhecimento e disseminação de 
práticas inovadoras, com a finalidade de implementar e conferir notoriedade a 
iniciativas em organizações da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU que 
contribuam para a melhoria dos serviços públicos, e considerando, ainda, a 
necessidade de valorizar servidores públicos que atuem de forma criativa e 
proativa em suas atividades, em benefício do interesse público, resolve divulgar 
as regras e procedimentos para participação no 1º Concurso de Criatividade e 
Inovação na Gestão Pública Municipal, na modalidade “ PROJETO 
INOVADOR”, na forma deste Edital. 

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente concurso será regido por este edital. 

1.2. Nenhum dos integrantes listados no formulário de inscrição, equipe 
executora, responsável institucional e superior do responsável, poderá alegar, 
sob hipótese alguma, o desconhecimento das normas referidas neste edital. 

2.DO PÚBLICO-ALVO 

2.1. Podem participar, deste concurso, um servidor ou uma equipe de 
servidores públicos, ativos ou inativos, da administração do município de 
Aracaju. 

2.2. Os servidores em exercício funcional na Escola de Governo e 
Administração Pública (Esgap) não poderão participar deste concurso. 

3.DA INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição será feita mediante o preenchimento de formulário eletrônico, 
disponibilizado no endereço http://www.aracaju.se.gov,br, e poderá ser 
realizada durante o período de 03 a 24 de Abril de 2019. 

 



 

3.2. O formulário de inscrição deverá ser preenchido de acordo com as 
instruções constantes no Manual do Candidato, Anexo deste edital. 

3.3. A inscrição da iniciativa será feita pelo servidor ou pela equipe executora 
da iniciativa. 

3.4. O preenchimento dos nomes dos integrantes da equipe executora deverá 
ser feito com a máxima atenção, uma vez que não será permitido, em hipótese 
alguma, inclusão, substituição ou exclusão de nomes para fins de recebimento 
dos certificados de premiação. 

3.5. A equipe executora poderá agregar ao formulário eletrônico de inscrição 
materiais adicionais como imagens, vídeos, áudios e peças gráficas (tabelas, 
infográficos etc.) que ilustrem o projeto, conforme descrito no Manual do 
Candidato apresentado no Anexo deste edital. 

3.6. É permitida a inscrição de mais de uma iniciativa por instituição. 

3.7. Cada servidor poderá fazer a inscrição de apenas 01 um projeto. 

 

4.DA CATEGORIA DO CONCURSO 

4.1. Ao efetuar a inscrição, o servidor ou a equipe executora deverá classificar 
sua iniciativa na categoria abaixo: 

a) Apresentação de Projeto que proponha a melhoria das práticas na gestão 
municipal. 

4.2. Serão premiados os três primeiros projetos.  

 

5.DO PROCESSO DE SELEÇÃO DAS INICIATIVAS 

5.1. O processo de seleção dos projetos será realizado em observância: 

5.2. 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. 

5.3 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. 



5.4 A Esgap selecionará os avaliadores externos entre especialistas em 
gestão, servidores públicos e pesquisadores com reconhecida atuação 
nas áreas de inovação e gestão pública. 

5.5. 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. 

 5.5.1. 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. 

5.5.2, 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. 

5.5.3. A Esgap comunicará às equipes executoras dos projetos, via e-mail 
institucional, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data da Avaliação 
Final. 

5.6. Os resultados serão publicados no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.aracaju.se.gov.br 

5.7. Os projetos serão avaliados com base nas informações fornecidas no 
formulário eletrônico de inscrição. 

6.DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS INICIATIVAS 

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

a) inovação – peso 3 (três); 

b) resultados e/ou impactos – peso 2 (dois); 

c) utilização eficiente de recursos – peso 1 (um); 

d) parcerias – peso 1 (um); 

e) participação dos beneficiários[1] – peso 1 (um). 

f) mecanismos de transparência e controle social – peso 1 (um); 

g) grau de replicabilidade – peso 1 (um); 

h) grau de sustentabilidade – peso 1(um). 

 



 

7.DO COMITÊ GESTOR DO CONCURSO 

7.1. O presente concurso será coordenado por Comitê Gestor, instituído pelo 
Diretor da Escola de Governo e Administração Pública – Esgap –, e será 
composto por 3 (três) servidores públicos, um deles na função de presidente do 
Comitê Gestor. 

7.2. Caberá ao Comitê Gestor responder pela organização do concurso e suas 
etapas, assim como deliberar sobre eventuais recursos das equipes executoras 
candidatas. 

7.3. Caberá ao Comitê Gestor deliberar na ocorrência de eventuais situações 
não previstas neste edital, sendo suas decisões definitivas. 

8.DO RECURSO 

8.1. A equipe executora que desejar interpor recurso contra o resultado da 
Avaliação Externa, disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia 
subsequente ao da divulgação do resultado. 

8.2. O recurso intempestivo não será conhecido. 

8.3. A equipe executora deverá redigir seu recurso de forma clara, consistente 
e objetiva, indicando especificamente o objeto de sua irresignação. 

8.4. O recurso deverá ser dirigido ao Presidente do Comitê Gestor, a que se 
refere o subitem 7.1 deste edital, e enviado para o e-mail 
esgap.seplog@aracaju.se.gov.br. 

8.5. Para efeito de interposição de recurso, a equipe executora poderá ser 
representada por qualquer um de seus integrantes. 

9.DA PREMIAÇÃO 

9.1. Os Projetos vencedores receberão: 

• Primeiro lugar: R$ 3.000,00 (Três mil reais); 

• Segundo Lugar:  1 ano de curso de idiomas na Universidade Tiradentes; 

• Terceiro Lugar:  01 TABLET. 

9.2. Além dos prêmios referidos no subitem 9.1, os vencedores passarão a 
compor o Banco de Boas Práticas Gestoras (disponível no endereço 
http://www.aracaju.se.gov.br)  

 



 

 

10.DOS PRAZOS 

10.1. As inscrições serão realizadas do dia 03 ao dia 24 de abril de 2019.  

10.2. O resultado da Avaliação Final será divulgado até 30 de maio de 2019. 

10.5. A cerimônia de premiação será realizada até 30 de Junho de 2019. 

 

11.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A inscrição no concurso implica na concordância e na aceitação de todas 
as condições previstas neste edital. 

11.2. Os resultados e comunicados deste concurso serão publicados no 
seguinte endereço eletrônico: <http://www.aracaju.se.gov.br  

11.3. Os inscritos no Concurso Criatividade e Inovação na Gestão Pública 
Municipal autorizam a utilização, por quaisquer meios, do nome, da imagem e 
voz dos profissionais envolvidos, bem como dos trabalhos inscritos, na íntegra 
ou em partes, seja para fins de pesquisa, conferência, seminário, workshop ou 
de divulgação em qualquer meio de comunicação, independentemente do 
resultado final da premiação. 

11.4. O Comitê Gestor, a que se refere o subitem 7.1 deste edital, avaliará as 
situações não previstas expressamente neste edital, assim como eventos que 
caracterizem caso fortuito e/ou de força maior. 

11.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este concurso deverão ser 
enviados ao Presidente do Comitê Gestor, de que trata o subitem 7.1 deste 
Edital, exclusivamente, para o endereço eletrônico 
esgap.seplog@aracaju.se.gov.br. 

11.6. A decisão final dos casos omissos caberá ao Presidente do Comitê 
Gestor do Concurso, a que se refere o subitem 7.1 deste edital. 

12.DA PUBLICAÇÃO 

12.1. Este Edital entra em vigor na data da sua publicação 

 

João Bosco Rolemberg Côrtes 

 


