
 
 

 
MANUAL DE 
INSCRIÇÃO 

 
 
 
 
 

Belém - 2020  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helder Zahluth Barbalho 
Governador do Estado 

 
Hana Sampaio Ghassan 

Secretaria de Estado de Planejamento e Administração 
 

Evanilza da Cruz Marinho Maciel 
Diretora Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará 

 
Lucilio Otavio Nery da Costa 

Núcleo de Programas de Valorização do Servidor 
 

Comitê Gestor do Prêmio 
A Compor 

 
Comissão de Avaliação 

A Compor 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agradecimentos 
 
A EGPA, agradece a Escola Nacional de 
Administração pública, na figura do senhor Diretor de 
Inovação e Gestão do Conhecimento da Guilherme 
Alberto Almeida de Almeida pela cessão de uso dos 
documentos que compuseram o 23º CONCURSO 
INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO, para compor a 
referência técnica deste manual. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 

ATENÇÃO! 
Atente para o destaque para não 

cometer erros 

 
DICA! 

Item que facilita e orienta o usuário 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUMÁRIO 
I – APRESENTAÇÃO ................................................................................................................ 5 

II – PROCESSO DE INSCRIÇÃO ........................................................................................... 5 

III – INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO6 

IV – DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO ................................................................................ 11 

V – PROCESSO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................ 11 

VI – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ....................................................................................... 12 

VII – CRITÉRIOS DE DESEMPATE ..................................................................................... 13 

VIII – PREMIAÇÃO .................................................................................................................. 14 

IX – INFORMAÇÕES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DO PRÊMIO ........................... 14 

 
  



 

 

5
 

I – APRESENTAÇÃO 
 
1º Prêmio Inova Servidor - O Concurso é uma iniciativa da Escola de Governança 
Pública do Estado do Pará (EGPA), que visa premiar práticas inovadoras que promovam 
a melhoria da gestão pública em benefício dos cidadãos. 
 
Este é o Manual do Candidato do 1º Prêmio Inova Servidor, de leitura obrigatória para 
o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, que estará disponível no 
endereço http://www.egpa.pa.gov.br/, de 02 de março de 2020 a 30 de abril de 2020. 
Os campos do formulário de inscrição deverão ser devidamente preenchidos de acordo 
com as instruções contidas neste manual e no Edital do 1º Prêmio Inova Servidor, sob 
pena de eliminação do concurso. 
 
II – PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
Informações gerais 
 
Antes de iniciar o processo de inscrição no 1º Prêmio Inova Servidor, leia as instruções 
apresentadas neste manual para preencher o formulário de inscrição eletrônica 
corretamente. O relato da iniciativa deve ser elaborado com atenção, de acordo com as 
instruções da seção III deste manual, e deverá oferecer as principais informações para 
a avaliação da iniciativa. 
 
Em seguida, acesse a página http://www.egpa.pa.gov.br/, clique no banner 1º Prêmio 
Inova Servidor, na seção Inscrições e preencha todos os campos  do  formulário  de  
inscrição eletrônica. Por fim, clique em Salvar e Enviar para cadastrar a iniciativa. O 
formulário de inscrição ficará disponível durante o período de 02 de março de 2020 a 30 
de abril de 2020. 
 
A confirmação da inscrição será comunicada pela EGPA, por e-mail, ao responsável 
pelo preenchimento do formulário de inscrição e ao responsável institucional da 
iniciativa, informados no ato da inscrição. 
 
A equipe poderá agregar ao formulário eletrônico de inscrição links de imagens, 
vídeos    e áudios que ilustrem sua iniciativa, bem como depoimentos dos beneficiários 
alcançados pela implementação da iniciativa inovadora, no limite de 5 (cinco) links. 
 
Os vídeos e áudios deverão ser hospedados em plataforma online (site institucional, 
YouTube, Vimeo, Google Drive, Dropbox etc.), devendo ser informado no formulário de 
inscrição somente os links de acesso. Essa ação não é obrigatória e o fornecimento de 
tais materiais fica a critério da equipe participante. 
 
Preencha com atenção todos os dados solicitados no formulário de inscrição. Esses 
dados não poderão ser alterados posteriormente, exceto nas hipóteses de exclusão de 
participante que poderá ocorrer a qualquer tempo em observância das condições 
previstas no item 3.4.1 do EDITAL N. 001/2020 - EGPA, 17 DE JANEIRO DE 2020, ou 
substituição de participante restrita ao período de inscrições. 
 
Ao escrever siglas, informe o significado por extenso. 
 
Cada integrante pode compor apenas 01 (uma) equipe executora. Cada equipe 
executora pode inscrever apenas 01 (uma) iniciativa. É permitida a inscrição de mais de 
uma iniciativa por instituição. 
 

http://www.egpa.pa.gov.br/,
http://www.egpa.pa.gov.br/
http://inovacao.enap.gov.br/
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Para facilitar o processo de avaliação e seleção, todas as iniciativas inscritas devem 
seguir o mesmo modelo de relato. Os relatos das iniciativas premiadas serão incluídos 
no Banco de Soluções do Prêmio e no Repositório Institucional da EGPA, com o objetivo 
de serem disseminados. Elabore o seu relato com objetividade, de forma a transmitir a 
essência da iniciativa inovadora e os seus benefícios mais significativos. 
 
III – INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 
DE INSCRIÇÃO 
 

 
ATENÇÃO! O Fómulário que segue descrito 
é a peça que encerra o item 5.1.1 das fases 
do concurso, a INSCRIÇÃO. Leia 
atentamente as instruções a seguir antes de 
iniciar o preenchimento do formulário de 
inscrição eletrônica. 

 
A prática inovadora somente poderá ter a sua inscrição aceita neste concurso se: 
a) tiver sido implementada há pelo menos 6 meses, completados até a data de abertura 
das inscrições; 
b) apresentar e comprovar resultados mensurados; 
c) pertencer esfera estadual, abrangendo os poderes executivo, legislativo e judiciário, 
que atuem na administração direta, autárquica e fundacional, bem como em empresas 
públicas ou sociedades de economia mista; 
d)  preencher corretamente o formulário de inscrição; 
 
A seguir são apresentadas orientações detalhadas para preenchimento de cada uma 
das 8 (oito) seções do formulário e campos obrigatórios do formulário eletrônico de 
inscrição. 
 
SEÇÃO 1/8 - DADOS DA INICIATIVA 
 
1 Título da Iniciativa: Informe o título da iniciativa respeitando o limite máximo de 70 
caracteres. 
 
2 Data de implementação: A iniciativa deverá ter sido implementada há pelo menos 6 
meses; além de apresentar e comprovar resultados mensurados até a data de abertura 
das inscrições do 1º Prêmio Inova Servidor. 
 
3 Categoria: Cada iniciativa deverá ser classificada em uma única categoria, 
considerando a que mais se aproxima da natureza da iniciativa. 

1 Inovação em processos organizacionais na Administração Pública Estadual 
- Devem ser inscritas nessa categoria iniciativas cujas inovações desenvolvidas e implementadas 
modificaram a forma como a organização realiza suas funções ou gerencia seus recursos; 
 

2 Inovação em serviços e políticas públicas na Administração Pública Estadual.  
-Devem ser inscritas nessa categoria as iniciativas que modificaram positivamente a entrega de serviços 
públicos ou a elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas. 
 
 3 Estudos e Pesquisas Inovadoras na Administração Pública Estadual 
- Devem ser inscritas nessa categoria trabalhos que promovam a reflexão sobre a atuação da 
administração pública e que apoiem a tomada de decisão dos gestores. 
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SEÇÃO 2/8 - DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 
ATENÇÃO! Somente podem ser inscritas 
iniciativas na esfera estadual. 

 
4 Nome da Instituição: Nome completo da instituição na qual se desenvolveu a iniciativa 
inovadora. 
 
5 Natureza jurídica da instituição: Administração direta, fundação pública, empresa 
pública, autarquia, sociedade de economia mista. 
 
6 Unidade administrativa: Unidade na qual a iniciativa inovadora está sendo 
desenvolvida. Exemplos: secretaria, diretoria, departamento, divisão, coordenação etc. 
 
7 Endereço da Instituição: informando logradouro, complemento, número. CEP, bairro, 
município. 
 
8 Nome do Responsável Institucional - ATENÇÃO: O responsável institucional 
corresponde à chefia que responde diretamente pela unidade administrativa na qual 
está sendo desenvolvida a prática inovadora. 
8.1 Cargo: Qual o cargo do responsável pela instituição. Ex: Secretário de Urbanismo, 
Reitor da Universidade do Estado do Pará.  
8.2 E-mail: Qual o e-mail oficial para correspondência com o responsável da Instituição 
 
SEÇÃO 3/8 - QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA    
 
9 Nome da Equipe: Informe o nome de sua equipe que pode ser o nome da própria 
iniciativa. 
 
10 E-mail da Equipe: E-mail a ser utilizado para correspondência entre a Equipe 
Executora e o Comitê Gestor no atendimento dos itens 3.4.1, 6.2 e 10.1 do Edital do 
Prêmio 
 
11 Lista dos Membros da Equipe: Informe uma lista de todos os componentes da Equipe 
Executora, seguido de suas matrículas no Estado, separados entre si por ";" (ponto e 
vírgula). Ex: Fulano de Tal, 000000000-0; Cicrano Daqui, 01234567-8; ... 
 
12 Membro Apresentador da Equipe: Informe dentre os membros da Equipe Executora 
aquele que atenderá o requisito 5.1.3.3 do edital e fará a defesa oral da iniciativa. 
 
Entendesse como Equipe Executora o servidor ou grupo de servidores, inscritos para o processo de seleção 
nas categorias propostas. 

 
ATENÇÃO! Ressalva-se a condição de 
individualidade e participação em dupla para 
as iniciativas que concorrem ao item 4.1.3 do 
Edital (Estudos e Pesquisas Inovadoras na 
Administração Pública Estadual), porém o 
preenchimento dos campos devem obedece 
a mesma ordem/espaço), ou seja, se o 
estudo for feito por apenas um servidor, ou 
um par de servidor, esses nomes devem 
constar no item 11 deste manual. 
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Informe os nomes de todos os integrantes da equipe executora da prática inovadora. Os nomes dos 
integrantes da equipe e do responsável institucional pela iniciativa deverão ser preenchidos com a máxima 
atenção, uma vez que não será permitida, em hipótese alguma, substituição de participantes durante o 
período de inscrição. 
 
As alterações referidas no item 3.4.1 do Edital, será feito mediante solicitação a ser enviada para o e-mail 
egpanpvs@gmail.com, com o assunto “Solicitação de alteração de participante”. 
 
Para fins de recebimento dos certificados de premiação e de publicação do relato das iniciativas premiadas 
no 1º Prêmio Inova Servidor, deverão ser observadas as condições do item 2.1 do edital, ou seja, deverá 
necessariamente existir o vínculo entre o servidor e a instituição/órgão do Estado, o não atendimento deste 
critério desclassificará a iniciativa. 
 
No caso de desligamento do servidor, membro da Equipe Executora, durante o processo de inscrição à 
avaliação da iniciativa, não incorrerá em desclassificação da Equipe. 
 
As equipes deverão conter, no mínimo, 03 (três) integrantes e sem limite máximo de integrantes, porém, no 
processo de premiação a EGPA se reserva ao direito de quantificar sua representatividade em convites 
advindos de sua premiação. 
 
SEÇÃO 4/8 - RELATO DA INICIATIVA – DESCRIÇÃO GERAL 
 
Esta seção deve apresentar uma visão geral de sua prática inovadora, abordando desde o problema inicial, 
passando pela descrição sucinta de suas etapas e chegando até a informação sobre a situação atual. Nesta 
seção, deve ainda ser apresentado um resumo sintético da iniciativa. O texto apresentado neste campo 
deverá abordar os itens abaixo: 
 

 
ATENÇÃO! Não será aceita inscrição de 
iniciativa cujo relato não seja feito de acordo 
com as orientações contidas nesta seção. 

 

 
DICA! O relato deve respeitar os limites de 
caracteres, incluindo espaços. Caso algum 
campo não se aplique à sua iniciativa, 
preencha-o com esta informação: “o item em 
questão não se aplica à iniciativa”. 

 
O relato da iniciativa está divido em três seções designadas descrição geral, destaques da inovação e lições 
aprendidas.  
 
A seção descrição geral apresenta uma visão geral do que é a prática inovadora. 
A seção destaques da inovação fornecerá informações detalhadas para julgamento das iniciativas a partir 
dos critérios de avaliação estabelecidos no edital. 
E, por fim, a seção lições aprendidas contribuirá para o aperfeiçoamento do ecossistema de inovação 
pública e para a multiplicação de iniciativas inovadoras. 
 
Todos os campos das seções são de preenchimento obrigatório. 
 
13 Caracterização da situação-problema: Descreva qual era a situação encontrada 
anteriormente: o diagnóstico, o contexto e a gravidade do problema encontrado e por 
que razão era necessária uma mudança nesse contexto. (1000 caracteres) 
 
14 Objetivos da iniciativa: Liste os objetivos da inovação por ordem de prioridade. (250 
caracteres) 
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15 Público-alvo da iniciativa: Indique quem é ou quais são os públicos direta e 
indiretamente afetados pela iniciativa, nessa ordem. (300 caracteres) 
Por exemplo, uma iniciativa de uma equipe de trabalho X de um ministério Y, que consiste na criação de 
um sistema de avaliação desenvolvido para uma política pública Z, implementada por uma equipe W. A 
iniciativa objetivou inicialmente uma melhoria no processo de trabalho da equipe X, que se configura como 
público-alvo diretamente afetado pela iniciativa. A melhoria do processo, por sua vez, também afetou 
indiretamente os implementadores W em nível local e os beneficiários finais da política pública Z, que é 
avaliada pelo novo sistema. Em resumo, o público-alvo direto dessa iniciativa é a equipe de trabalho X, os 
indiretos a equipe W e beneficiários da política- pública Z. 
 
16 Descrição das etapas da prática inovadora: Descreva as principais etapas e ações 
da implementação da iniciativa. Apresente-as de forma cronológica. (500 caracteres) 
 
17 A situação hoje: Descreva o que aconteceu após a implementação da inovação. 
Indique como está, no presente momento, a situação-problema enfrentada. (500 
caracteres) 
 
18 Resumo da iniciativa: O resumo da iniciativa deve ter, no máximo 1.000 caracteres, 
incluindo espaços. Lembre-se de que caso a iniciativa seja premiada, esse resumo será 
usado para divulgar a sua iniciativa. Por esse motivo, recomendamos extrema clareza. 
O texto deve descrever objetivamente: 
a) Qual era o cenário antes da inovação? 
b) Qual foi a inovação implementada? 
c)  Como está a situação hoje? 
 
SEÇÃO 5/8 - RELATO DA INICIATIVA - DESTAQUE DA 
INOVAÇÃO 

 
ATENÇÃO! As iniciativas serão avaliadas 
pelos critérios apresentados no edital. Por 
isso, além da descrição geral já realizada na 
seção anterior, precisamos de que você 
detalhe, com objetividade, aspectos 
específicos da sua iniciativa. 

 
19 Por que a iniciativa é inovadora?: Procure destacar a mudança implementada e por 
que razão ela é considerada uma inovação. (1000 caracteres) 
 
20 Resultados da iniciativa: Indique resultados e impactos quantitativos mensurados e 
qualitativos evidenciados em função da implementação da prática inovadora. É 
importante destacar os indicadores utilizados, bem como a metodologia de 
monitoramento e avaliação. (1000 caracteres) 
 
21 Houve utilização eficiente dos recursos?: Descreva e quantifique os diversos 
recursos utilizados (financeiros, físicos, administrativos, de pessoal). Você considera 
que foram aplicados, economizados ou realocados para gerar eficiência na iniciativa 
descrita? Por quê? (1000 caracteres) 
 
22 Foco nas pessoas: Descreva aqui se a formulação da prática inovadora buscou 
colocar os beneficiários (cidadãos ou servidores diretamente impactados) no centro da 
atividade governamental, ao trazê-los para participarem das fases de diagnóstico, 
desenho, elaboração, implementação e avaliação da iniciativa implementada. Descreva 
também como isso foi feito e destaque a metodologia e os instrumentos utilizados. (1000 
caracteres) 
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23 Mecanismos de transparência e controle social: Destaque os mecanismos de 
transparência e controle envolvidos na iniciativa, a fim de possibilitar maior acesso e 
monitoramento da população e à informação de interesse público. Destaque a 
metodologia e instrumentos utilizados. (1000 caracteres) 
 
SEÇÃO 6/8 - RELATO DA INICIATIVA - LIÇÕES APRENDIDAS 

 
ATENÇÃO! Esta seção destina-se a coletar 
a sua contribuição para a geração de 
conhecimento sobre inovação no setor 
público. A sua experiência nos ajudará a 
entender melhor a cultura de inovação no 
setor público. 

 
24 Quais foram as principais barreiras encontradas no desenvolvimento da prática 
inovadora? No processo de implementação de uma inovação, inúmeras barreiras são 
encontra das em diversos momentos, desde questões de legalidade, dificuldade com 
aporte de recursos financeiros, adesão dos envolvidos, articulação de atores 
institucionais diversos etc. Descreva quais as barreiras encontradas ao longo do 
processo de desenvolvimento de sua iniciativa. 
 
25 Quais barreiras foram vencidas e como? Das barreiras descritas, quais delas foram 
superadas e como isso foi feito? Descreva como essas barreiras e obstáculos puderam 
ser vencidos. 
 
26 Quais foram os fatores que contribuíram para o sucesso da prática inovadora 
inscrita? Especifique quais as condições, ações, normas ou oportunidades foram 
fundamentais para o sucesso da iniciativa. 
 
SEÇÃO 7/8 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
27 Links: Caso você tenha, documentos, fotos, sites, vídeos ou áudios que ilustrem a 
sua iniciativa, informe os links para acesso a eles aqui. Devem ser individualizados nos 
itens, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5. 
 

 
ATENÇÃO! Caso você opte pelo envio de 
áudio ou vídeo que ilustre sua iniciativa, 
ou com depoimento de beneficiário, 
deverá hospedá-lo em uma plataforma 
online (site institucional, YouTube, 
Vimeo, Google Drive, Dropbox etc.), e 
informar somente os links de acesso. 
 

 
SEÇÃO 8/8 - DECLARAÇÕES 
 
Declarações – O responsável pela inscrição deve selecionar todas as caixas do item 28 
para o aceite da inscrição da iniciativa. 
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FIM DO FORMULÁRIO - Após o final do preenchimento do formulário ele deve ser 
enviado para a organização do evento. 
 
IV – DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO  
O processo de validação é continuo, nele será feita a conferência pela EGPA do 
cumprimento das pré-condições estabelecidas neste edital, que permitirá atestar se as 
inscrições estão válidas e poderão seguir para a fase seguinte. 
 
O resultado da fase de validação da inscrição prevista no item 5.1.2 Validação da 
Inscrição, do edital será divulgado até 29 (vinte e nove) de maio de 2020. 
A EGPA será responsável pela execução da Triagem de Conformidade das iniciativas 
inscritas. Esta etapa consistirá na conferência dos requisitos constantes no edital. 
 
 
V – PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
O processo de avaliação integra as 4 fases do concurso e está dividida em duas etapas, 
prevista nos itens 5.1.3.1 e 5.1.3.2 do edital assim descritas 
 
Etapa 1 - Fase de Avaliação Classificatória - é a etapa de atribuição de notas, 
realizada por uma Comissão de Avaliação composta por, no mínimo, 3 (três) avaliadores 
externos e no máximo 6 (seis), que classificarão até 10 (dez) iniciativas em cada uma 
das 3 (três) categorias que seguirão para a etapa seguinte; 
 
Nesta Etapa 1 cada inscrição de iniciativa será distribuída, a, no mínimo, 3 (três) 
avaliadores externos, que serão selecionados entre especialistas em gestão, servidores 
públicos e pesquisadores com reconhecida atuação nas áreas de inovação e gestão 
pública. 
 
Cada avaliador externo atribuirá uma nota de 0 a 10 (sendo 0, não cumpre, em nada, o 
critério; e 10, cumpre, totalmente, o critério) para todos os critérios de avaliação, de 
acordo com o disposto no item 7 do Edital. 
 
A nota final desta etapa será obtida pela média aritmética das notas atribuídas pelos 
avaliadores. A nota de cada avaliador é obtida a partir da média ponderada de notas e 
pesos atribuídos aos critérios de avaliação. 
 
Em caso de empate entre as equipes, serão utilizados os critérios previstos no item 8.1 
do edital. 
 
O conjunto de notas finais formará uma listagem preliminar e ordenada da maior para a 
menor nota. Dessa listagem, serão selecionadas para a fase seguinte as iniciativas com 
melhores notas, até o limite de 10 iniciativas em cada categoria. 
 
Etapa 2 - Fase de Avaliação Final – Nesta fase, os trabalhos inscritos passarão pelos 
seguintes processos: 
 
5.1.3.2.1 a fase Avaliação Final para as categorias 4.1.1 e 4.1.2 previstas neste edital, 
avaliará as 10 (dez) iniciativas  melhor pontuadas na etapa de Avaliação Classificatória, 
no modelo Pitch, isto é, por meio de defesa oral, seguida da seleção, pelos membros da 
Comissão de Avaliação, elencando 05 (cinco) iniciativas vencedoras por categoria, 
conforme os critérios constantes do item 7  deste edital; 
 
5.1.3.2.2 a fase Avaliação Final para a categoria 4.1.3 prevista neste edital, consistirá 
na defesa oral das 10 (dez) iniciativas melhores pontuadas seguida da seleção pelos 
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membros do comitê julgador a partir dos critérios constantes do item 7 e seguintes do 
edital e serão selecionados até 05 (cinco) trabalhos. 
 
As apresentações de defesa das iniciativas nesta fase serão públicas e, assim, esta 
etapa ocorrerá em evento presencial em local a ser divulgado pela EGPA, na cidade de 
Belém-PA, com a participação de representantes (pelo menos um) de cada iniciativa 
finalista classificada na etapa de Avaliação Inicial, que farão as apresentações orais das 
práticas inovadoras à Comissão de Avaliação a qual selecionará as 05 iniciativas 
vencedoras por categoria, conforme disposto no item 7 do edital 01/2020. 
 
A EGPA comunicará oficialmente às equipes, via e-mail indicado pelas equipes no ato 
da inscrição, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a data da avaliação final. 
 
 
VI – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação deverá ser realizada de acordo com os critérios detalhados abaixo. 

 

 
DICA! Os critérios a seguir são basilares 
para a avaliação das iniciativas, procure 
apresentar a iniciativa o mais próximo 
possível deles. 

 
Critérios 1 – Inovação (Peso 3): Desenvolvimento e a implementação de um 
novo processo, serviço ou política pública que gere melhores resultados para o serviço 
público e valor público para a sociedade. Incluem-se nesta definição tanto a melhoria 
em processo, no serviço ou na política pública existente, que aperfeiçoa 
significativamente a situação anterior, como a inovação que cria novo processo, serviço, 
política pública que muda fundamentalmente a forma de organização e entregas à 
sociedade. O que se pretende verificar e equivalência de nota de avaliação? 
 
Nota de 0 a 4: Implementou, com adaptações, um processo, produto, serviço ou política 
já existente no ambiente externo, mas que foi novo para a instituição. Ou implementou 
uma melhoria incremental em processo, produto, serviço ou política já existente na 
instituição. 
 
Nota de 5 a 7: Implementou, com novos elementos e ganhos substanciais de 
desempenho, na entrega de um processo, serviço ou política já existente. 
 
Nota de 8 a 10: A iniciativa implementada, de forma inédita, criou novo processo, 
serviço ou política pública o que representa uma mudança fundamental de paradigma 
na sua área de atuação. 
 
Critérios 2 – Foco nas pessoas (Peso 3): Iniciativas que fomentem um 
papel mais ativo dos usuários/ beneficiários na elaboração ou na implementação do 
processo, serviço ou política pública. Se referem a práticas que tenham como premissa 
colocar o usuário/beneficiário no centro da atividade governamental, no intuito de 
contribuir para melhorar tomadas de decisão. O que se pretende verificar e 
equivalência de nota de avaliação? 
 
Nota de 0 a 4: Consultou os usuários/ beneficiários apenas na fase de avaliação, após 
a implementação da iniciativa, a fim de entender se a iniciativa estava funcionando ou 
poderia funcionar melhor. 
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Nota de 5 a 7: Consultou os usuários/ beneficiários já na fase de diagnóstico, a fim de 
obter melhor entendimento do problema ou desafio a ser enfrentado. 
 
Nota de 8 a 10: Promoveu a participação dos usuários/beneficiários nas fases de 
diagnóstico, desenho, elaboração, implementação e avaliação da iniciativa ou pelo 
menos em duas dessas fases. 
 
Critérios 3 – Resultados Alcançados (Peso 2) – São os efeitos 
qualitativos e quantitativos, baseados em indicadores de desempenho, que demonstram 
a melhoria alcançada pela prática para solucionar/minorar a situação problema que deu 
origem à inovação, seja nos processos organizacionais (produtividade, qualidade e 
eficiência), na forma de prestar o serviço público (satisfação do atendimento, benefícios 
gerados aos usuários) ou na implementação ou avaliação de uma política pública 
(resultados). O que se pretende verificar e equivalência de nota de avaliação? 
 
Nota de 0 a 4: Atenuou o problema cumprindo, parcialmente, os objetivos e metas 
declarados e respondeu às necessidades dos usuários com alguma eficácia. 
 
Nota de 5 a 7: Resolveu o problema e demonstrou sua eficácia no cumprimento de suas 
metas e objetivos declarados quantitativa e qualitativamente.  
 
Nota de 8 a 10: Superou os objetivos e metas propostos para o enfrentamento do 
problema de modo eficaz e eficiente, apresentando resultados positivos além do previsto 
inicialmente. 
 
Critério 4 – Eficiência na Utilização dos Recursos (Peso 2): 
Considera-se utilização eficiente dos recursos financeiros, físicos, administrativos e de 
pessoal de um setor ou instituição ou a combinação adequada dos recursos, em termos 
de quantidade e qualidade, comparativamente à situação anterior e aos resultados 
alcançados. O que se pretende verificar e equivalência de nota de avaliação? 
 
Nota de 0 a 4: A utilização de recursos (financeiros, físicos, administrativos e de 
pessoal) condiz pouco com a melhoria do serviço, processo ou política pública - A 
entrega ficou aquém, considerando o volume de recursos envolvidos. 
 
Nota de 5 a 7: A utilização de recursos (financeiros, físicos, administrativos e de 
pessoal) condiz suficientemente com melhoria de serviço, processo ou política pública - 
A entrega foi adequada, considerando o volume de recursos envolvidos. 
 
Nota de 8 a 10: A utilização de recursos (financeiros, físicos, administrativos e de 
pessoal) condiz totalmente com melhoria serviço, processo ou política pública. Superou 
as entregas, considerando os recursos envolvidos. 
 
VII – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Em caso de empate na etapa de Avaliação Final, a melhor colocação seguirá os critérios 
previstos no item 8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE, do edital deste prêmio que prevê 
no item 8.1 Em caso de empate nas duas etapas de avaliação prevista a melhor 
colocação será dada para a iniciativa que obtiver a maior nota no critério: 8.1.1 inovação; 
8.1.2 foco nas pessoas; 8.1.3 resultados; 8.1.4 utilização eficiente de recursos; 8.1.5 
votação popular, esta, exclusivamente no caso da Etapa prevista no item 5.1.3.1 Etapa 
2 - Fase de Avaliação Final ser em evento público aberto com sistema eletrônico de 
avaliação popular do público participante; 8.1.6 a data implementação da iniciativa mais 
antiga. 
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VIII – PREMIAÇÃO 
 
Fase descrita no item 11 do edital e culminará com evento presencial a ocorrer em data 
e local a ser divulgado no endereço http://www.egpa.pa.gov.br/, em Belém, com a 
participação de representantes das 5 (cinco) iniciativas finalistas vencedoras no item 
5.1.3.1 Etapa 2 - Fase de Avaliação Final. 
 
Serão premiadas 5 (cinco) iniciativas vencedoras em cada uma das categorias previstas 
no item 4.1 do EDITAL N. 001/2020 - EGPA, 17 DE JANEIRO DE 2020. 
 
O número total de premiados em cada categoria poderá ser inferior a 5 (cinco), caso 
não exista quantitativo suficiente de iniciativas inscritas que atendam aos critérios de 
conformidade e seleção do concurso. 
 
Não haverá ordem de classificação na premiação do 1º Prêmio Inova Servidor. Todas 
as iniciativas premiadas serão consideradas vencedoras. 
 
As iniciativas vencedoras receberão: 
 

 
um troféu destinado ao órgão responsável pela iniciativa; 

 
certificados individuais de premiação destinados a todos os membros da 
equipe; 

 

o direito ao uso do Selo Inovação nos materiais de divulgação impressa ou 
eletrônica das iniciativas premiadas e integrarão o Banco de Soluções, 
disponível no endereço http://www.egpa.pa.gov.br/ e o Repositório 
Institucional da EGPA, disponível no mesmo endereço 

 

os membros de equipe das iniciativas vencedoras (listados no ato da 
inscrição) poderão ser convidados, num período de até um ano após a 
premiação, a participar de eventos e/ou missões técnicas organizadas ou 
viabilizadas pela EGPA e eventuais parceiros com o objetivo de valorizar, 
incentivar e disseminar a inovação no setor público do Estado. 

 
IX – INFORMAÇÕES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DO PRÊMIO 
 
Informações: 
 

 
NPVS/EGPA 
91 3366-6855 
 
Na realização deste Prêmio a EGPA reconhece exclusivamente os seguintes endereços 
eletrônicos para fins de relacionamento com os candidatos. 
 

 
npvsegpa@gmail.com e-mail de 

correspondência 

 
http://www.egpa.pa.gov.br/pr%C3%AAmio-inova-

servidor 
site de 

relacionamento 

 
https://forms.gle/oWKDdBKYDy9ahEb26 link de inscrição de 

iniciativa 
 

http://www.egpa.pa.gov.br/
mailto:npvsegpa@gmail.com
http://www.egpa.pa.gov.br/pr%C3%AAmio-inova-servidor
http://www.egpa.pa.gov.br/pr%C3%AAmio-inova-servidor
https://forms.gle/oWKDdBKYDy9ahEb26
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EDITAL N. 001/2020 - EGPA, 17 DE JANEIRO DE 2020
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO 
DO PARÁ – EGPA  no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 1º e 
2º, inciso I, e 13º-A, da Lei 6.569, de 06 de agosto de 2003 e com poste-
riores alterações, e:
CONSIDERANDO as funções básicas da EGPA como centro de produção e 
difusão de ideias e conhecimentos sobre políticas públicas que estimulem 
programas, ações e projetos voltados ao aprimoramento da gestão e ao 
desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à melhoria da 
qualidade da prestação de serviços públicos ao cidadão paraense e à difu-
são da inovação no âmbito da Administração Pública estadual,;
CONSIDERANDO a referência orçamentária do Programa Servidor Nota 10;
Divulgar as regras e procedimentos para participação no Concurso Prêmio 
Inova Servidor do Estado do Pará, na forma deste edital.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente concurso será regido por este edital e pela PORTARIA EGPA 
nº 244, de 23 de outubro de 2019.
1.2 O Concurso Prêmio Inova Servidor é uma iniciativa de estímulo à cul-
tura da inovação, que tem por objetivos:
1.2.1 estimular a atuação integrada de servidores públicos, incentivando 
a implementação de iniciativas inovadoras nos serviços prestados pelo go-
verno estadual que melhorem o atendimento da sociedade;
1.2.2 identifi car, desenvolver, implementar, apoiar, reconhecer e multiplicar 
iniciativas inovadoras;
1.2.3 criar soluções para desafi os específi cos do governo estadual;
1.2.4 promover a refl exão sobre a atuação da administração pública a par-
tir da produção de estudos e pesquisas que apoiem a tomada de decisão 
dos gestores públicos.
1.3 Para a primeira edição do Concurso Prêmio Inova Servidor, conceitua-
se Inovação como um conjunto de mudanças em práticas anteriores, ou 
até o surgimento de novas práticas que produzam resultados melhores e 
positivos para o serviço público e para a sociedade, ao incorporar novos 
elementos da gestão pública ou uma nova combinação dos mecanismos de 
gestão existentes.
DO PÚBLICO-ALVO
2.1 Podem participar deste concurso equipes de servidores públicos em 
atividade na esfera estadual, abrangendo os poderes executivo, legislativo 
e judiciário, que atuem na administração direta, autárquica e fundacional, 
bem como em empresas públicas ou sociedades de economia mista.
2.2 Não poderão participar deste concurso iniciativas promovidas pela pró-
pria Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA).
2.3 Os servidores em exercício funcional na EGPA não poderão participar 
deste concurso.
2.4 Em observância ao princípio da impessoalidade, não poderão participar 
do concurso candidatos que possuam cônjuges, companheiros, parentes e 
afi ns até o terceiro grau de:
2.4.1 membros do Comitê Gestor;
2.4.2 membros da Comissão de Avaliação;
2.4.3 gestores da EGPA;
DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição será feita mediante o preenchimento de formulário eletrô-
nico, disponibilizado no endereço http://www.egpa.pa.gov.br/, e poderá 
ser realizada durante o período de 2 (dois) de março de 2020 a 30 (trinta) 
de abril de 2020.
3.2 O formulário de inscrição deverá ser preenchido de acordo com as 
instruções constantes no manual do candidato, que estará disponível no 
endereço www.egpa.pa.gov.br até o dia 31 de janeiro de 2020, e que in-
tegra o presente edital.
3.3 A inscrição da iniciativa será feita pela equipe executora da iniciativa, 
composta por no mínimo 3 (três) servidores, considerando o item 2 deste 
edital.
3.4 O preenchimento dos nomes dos integrantes da equipe executora e dos 
parceiros deverá ser feito com a máxima atenção, não será permitida, em 
hipótese alguma, substituição de participantes após o período de inscrição.
3.4.1 No período de inscrição, a substituição dos integrantes da equipe 
executora será feita, mediante solicitação a ser enviada para o e-mail 
egpanpvs@gmail.com, com o assunto “Solicitação de alteração de parti-
cipante”;
3.5 Para fi ns de recebimento dos certifi cados de premiação e de publicação 
do relato das iniciativas premiadas na 1ª edição do concurso, deverão ser 
observadas as condições do item 2 deste edital.
3.6 A prática inovadora somente poderá ter a sua inscrição aceita neste 
concurso se:
3.6.1 estiver em execução há pelo menos 06 (seis) meses, completados 
até a publicação deste edital;
3.6.2 apresentar e comprovar resultados mensurados;
3.6.3 preencher corretamente o formulário de inscrição.
3.7 Cada equipe executora poderá inscrever apenas uma iniciativa.
3.8 Os membros das equipes executoras só poderão se inscrever em uma 
iniciativa;

3.7 A equipe executora poderá incrementar sua inscrição com imagens, 
vídeos, áudios e peças gráfi cas como tabelas, infográfi cos e outros que 
ilustrem a sua iniciativa, bem como depoimentos dos benefi ciários da ini-
ciativa, conforme descrito no Manual do Candidato previsto neste edital.
DAS CATEGORIAS DO CONCURSO
4.1 Ao efetuar a inscrição, a equipe executora deverá classifi car sua inicia-
tiva em uma das seguintes categorias, conforme descrição abaixo:
4.1.1 Inovação em processos organizacionais na Administração Pública Es-
tadual -  Devem ser inscritas nessa categoria iniciativas cujas inovações 
desenvolvidas e implementadas modifi caram a forma como a organização 
realiza suas funções ou gerencia seus recursos.
4.1.2 Inovação em serviços e políticas públicas na Administração Pública 
Estadual -  Devem ser inscritas nessa categoria as iniciativas que mo-
difi caram positivamente a entrega de serviços públicos ou a elaboração, 
implementação e avaliação de políticas públicas.
4.1.3 Estudos e Pesquisas Inovadoras na Administração Pública Estadual. 
- Devem ser inscritas nessa categoria trabalhos que promovam a refl exão 
sobre a atuação da administração pública e que apoiem a tomada de de-
cisão dos gestores.
4.3 A mesma iniciativa não poderá ser inscrita, parcialmente ou em sua 
totalidade, em mais de uma categoria.
DAS FASES DO CONCURSO
5.1 O Concurso ocorrerá em 04 (quatro) fases, a saber:
5.1.1 Inscrição - é a fase aberta aos servidores públicos para a participação 
no concurso e acontecerá por meio do preenchimento e envio de formulário 
eletrônico a ser disponibilizado no site da EGPA, passando o grupo inscrito 
à categoria de ser chamado de “Equipe Executora”.
5.1.2 Validação da Inscrição - é a fase de conferência pela EGPA do cumpri-
mento das pré-condições estabelecidas neste edital, que permitirá atestar 
se as inscrições estão válidas e poderão seguir para a fase seguinte.
5.1.3 Avaliação - esta fase será dividida em duas etapas:
5.1.3.1 Etapa 1 - Fase de Avaliação Classifi catória - é a etapa de atribuição 
de notas, realizada por uma Comissão de Avaliação composta por, no mí-
nimo, 3 (três) avaliadores externos e no máximo 6 (seis), que classifi carão 
até 10 (dez) iniciativas em cada uma das 3 (três) categorias que seguirão 
para a etapa seguinte.
5.1.3.2 Etapa 2 - Fase de Avaliação Final – Nesta fase, os trabalhos inscri-
tos passarão pelos seguintes processos:
5.1.3.2.1 a fase Avaliação Final para as categorias 4.1.1 e 4.1.2 previstas 
neste edital, avaliará as 10 (dez) iniciativas  melhor pontuadas na etapa de 
Avaliação Classifi catória, no modelo Pitch, isto é, por meio de defesa oral, 
seguida da seleção, pelos membros da Comissão de Avaliação, elencando 
05 (cinco) iniciativas vencedoras por categoria, conforme os critérios cons-
tantes do item 7  deste edital;
5.1.3.2.2 a fase Avaliação Final para a categoria 4.1.3 prevista neste edi-
tal, consistirá na defesa oral das 10 (dez) iniciativas melhores pontuadas 
seguida da seleção pelos membros do comitê julgador a partir dos critérios 
constantes do item 7 e seguintes do edital e serão selecionados até 05 
(cinco) trabalhos.
5.1.3.3 Para etapa de Avaliação fi nal, referidas-nos sub-itens  5.1.3.2.1 
e 5.1.3.2.2 deverá ser indicado no ato de inscrição 1 (um) representan-
te dentre os integrantes da equipe executora da iniciativa para realizar a 
apresentação oral no tempo máximo de 20 (vinte) minutos.
5.1.3.4 Os resultados de cada etapa serão publicados no seguinte ende-
reço eletrônico: www.egpa.pa.gov.br e o resultado da segunda Fase de 
Avaliação prevista no item 5.1.3.1 Etapa 2 - Fase de Avaliação Final será 
publicada em diário ofi cial.
5.1.3.5 A critério do Comitê Gestor a defesa prevista no item 5.1.3.1 Etapa 
2 - Fase de Avaliação Final poderá ser em evento público e, neste caso, 
dotada de sistema eletrônico de avaliação popular do público presente e 
na sua efetivação servirá de critério de desempate conforme item 8 deste 
edital.
5.1.4 Premiação  - fase descrita no item 11 deste edital e culminará com 
evento presencial a ocorrer em data e local a ser divulgado no endereço 
http://www.egpa.pa.gov.br/, em Belém, com a participação de represen-
tantes das iniciativas fi nalistas vencedoras no item 5.1.3.1 Etapa 2 - Fase 
de Avaliação Final.
RESULTADO
6.1 Os resultados de cada etapa serão publicados no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.egpa.pa.gov.br/.
6.2 A EGPA comunicará às equipes executoras das iniciativas classifi cadas 
para defesa segunda Fase de Avaliação prevista no item 5.1.3.1 Etapa 2 - 
Fase de Avaliação Final, via e-mail indicado no do formulário de inscrição, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a data da avaliação fi nal 
entre os concorrentes.
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS INICIATIVAS
7.1 Para as categorias “4.1.1” e “4.1.2” previstas no subitem 4.1 deste 
edital os critérios são os seguintes:
7.1.1 Inovação – peso 3 (três);
7.1.2 Foco nas pessoas – peso 3 (três);
7.1.3 Resultados alcançados – peso 2 (dois).
7.1.4 Efi ciência na utilização de recursos (fi nanceiros, físicos, administrati-
vos, de pessoal)  peso 2 (dois);
7.2 Os critérios estabelecidos no subitem 7.1 serão mensurados por escala 
de pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), sendo: não cumpre em nada o crité-
rio (0); e cumpre totalmente o critério (10). Detalhes quanto aos critérios 
encontram-se no manual do candidato.
7.3 As avaliações consistirão na submissão de cada iniciativa à Comissão 
de Avaliação para atribuição de notas, sendo a nota fi nal a média arit-
mética das médias ponderadas obtida a partir das notas atribuídas pelos 
avaliadores e dos pesos atribuídos aos critérios de avaliação listados no 
subitem 7.1.

http://www.egpa.pa.gov.br/pr%C3%AAmio-inova-servidor
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7.4 Já para a categoria 4.1.3 do subitem 4.1 deste edital, referente à ela-
boração de estudos e pesquisas serão levados em consideração a qualida-
de técnica, o levantamento de dados estatísticos, a análise comparada do 
conteúdo apresentado e a contribuição do material para o apoio à tomada 
de decisão dos servidores públicos e gestores, bem como os impactos na 
melhoria dos serviços públicos oferecidos à população.
7.5 Para todas as categorias, o conjunto de notas fi nais formará uma lista-
gem preliminar e ordenada da maior para a menor. Dessa listagem, serão 
consideradas vencedoras as iniciativas com melhores notas, até o limite de 
05 (cinco) iniciativas em cada categoria.
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
8.1 Em caso de empate nas duas etapas de avaliação prevista a melhor 
colocação será dada para a iniciativa que obtiver a maior nota no critério:
8.1.1 inovação;
8.1.2 foco nas pessoas;
8.1.3 resultados;
8.1.4 utilização efi ciente de recursos;
8.1.5 votação popular, esta, exclusivamente no caso da Etapa prevista no 
item 5.1.3.1 Etapa 2 - Fase de Avaliação Final ser em evento público aberto 
com sistema eletrônico de avaliação popular do público participante;
8.1.6 a data implementação da iniciativa mais antiga.
DO COMITÊ GESTOR DO CONCURSO
9.1 O presente concurso será coordenado por Comitê Gestor, instituído por 
ato da Diretora Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará 
(EGPA), e será composto por, no mínimo, 3 (três) servidores, um deles na 
função de presidente do Comitê Gestor.
9.2 O Comitê Gestor deverá conter dentre seus integrantes, pelo menos 
um servidor do Núcleo de Valorização do Servidor - NPVS, da Procuradoria 
Jurídica e do Núcleo de Controle Interno.
9.3 Caberá ao Comitê Gestor responder pela organização do concurso e 
suas etapas, assim como deliberar sobre eventuais recursos das equipes 
executoras candidatas.
9.4 Caberá ao Comitê Gestor deliberar na ocorrência de eventuais situa-
ções não previstas neste edital, sendo suas decisões defi nitivas.
DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
10.1 A equipe executora que desejar interpor recurso contra o resultado 
dos critérios de avaliação, no que se refere o subitem 7.1 e 7.2 deste edi-
tal, disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente 
ao da divulgação do resultado e deverá dirigi-lo ao presidente do Comitê 
Gestor, por e-mail, para o seguinte endereço: egpanpvs@gmail.com, fa-
zendo constar no assunto o título “RECURSO - INOVASERVIDOR”.
10.2 O recurso intempestivo não será conhecido.
10.3 A equipe executora deverá redigir seu recurso devidamente identifi -
cado, de forma clara, consistente e objetiva, indicando especifi camente o 
objeto de sua irresignação;
10.4 A legitimidade recursal caberá exclusivamente aos integrantes da 
equipe executora.
10.5. Será conhecido apenas um recurso por equipe executora.
10.6. Em caso de eventual interposição de mais de um recurso da mesma 
equipe executora, por integrantes diversos, será conhecido apenas o que 
for interposto primeiro.
10.7 A interposição do recurso deverá ser feita pelo e-mail cadastrado no 
formulário de inscrição.
DA PREMIAÇÃO
11.1 As iniciativas vencedoras receberão:
11.1.1 um troféu destinado ao órgão ou entidade responsável pela inicia-
tiva;
11.1.2 certifi cados individuais de premiação destinados a todos os inte-
grantes da equipe executora;
11.2 Além dos prêmios referidos no subitem 11.1, os membros de equi-
pe das iniciativas vencedoras, listados no ato da inscrição, poderão ser 
convidados, a critério da EGPA, num período de até 1 (um) ano após a 
premiação, a participar de eventos e/ou missões técnicas organizadas ou 
viabilizadas pela EGPA e eventuais parceiros com o objetivo de valorizar, 
incentivar e disseminar a inovação no setor público.
11.3 na efetivação de convites para participação em eventos, como forma 
de premiação que trata o item 11.2, a EGPA poderá dispor do orçamento 
designado para esta ação governamental;
DOS PRAZOS
12.1 As inscrições serão realizadas de período de 2 (dois) de março de 
2020 a 30 (trinta) de abril de 2020.
12.2 O resultado da etapa de validação da inscrição prevista no item 5.1.2 
Validação da Inscrição, será divulgado até 29 (vinte e nove) de maio de 
2020.
12.3 O resultado da etapa prevista no item 5.1.3.1 Etapa 1 - Avaliação 
Classifi catória, será divulgado até 31 (trinta e um) de julho de 2020.
12.4 O resultado da etapa prevista no item 5.1.3.2 Etapa 2 - Fase de Ava-
liação Final, será divulgado até 31 (trinta e um) de agosto de 2020.
12.5 A data da cerimônia de premiação será defi nida pela EGPA e ampla-
mente divulgada.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 Os inscritos no Concurso Prêmio Inova Servidor do Estado do Pará 
autorizam a utilização, por quaisquer meios, do nome, da imagem e voz 
dos profi ssionais envolvidos, bem como dos trabalhos inscritos, na íntegra 
ou em partes, seja para fi ns de pesquisa, conferência, seminário, workshop 
ou de divulgação em qualquer meio de comunicação, independentemente 
do resultado fi nal da premiação.
13.2 Este edital e o manual do Prêmio Inova Servidor foi elaborado, tendo 
como referência os documentos do 23º Concurso de Inovação do Setor 
Público da Escola Nacional de Administração Pública
13.3 Durante a realização deste concurso, a EGPA, por meio do Comitê 
Gestor de que trata o subitem 7.1 deste edital, reserva-se o direito de 
averiguar a veracidade e a consistência das informações apresentadas, 
podendo solicitar dados complementares e documentação comprobatória à 
equipe executora da iniciativa.

13.4 Em caso de não atendimento ao subitem 13.3, a iniciativa poderá ser 
desclassifi cada em qualquer etapa do concurso.
13.5 O Comitê Gestor, a que se refere o subitem 7.1 deste edital, avaliará 
as situações não previstas expressamente neste edital, assim como even-
tos que caracterizem caso fortuito e/ou de força maior.
13.6 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 egpanpvs@gmail.com.
13.7 A decisão fi nal dos casos omissos caberá ao presidente do Comitê 
Gestor do Concurso.
13.8 A inscrição no concurso implica na ciência, concordância e aceitação 
de todas as condições previstas neste edital.
13.9 Os resultados e comunicados deste concurso serão publicados no se-
guinte endereço eletrônico: http://www.egpa.pa.gov.br/.
13.10  Para a viabilização da Comissão de Avaliação,de no mínimo 3 (três) 
avaliadores externos e no máximo 6 (seis), a EGPA poderá dispor do orça-
mento designado para esta ação governamental;
EVANILZA DA CRUZ MARINHO MACIEL
Diretora Geral.

Protocolo: 515790

http://www.egpa.pa.gov.br/pr%C3%AAmio-inova-servidor


 

 

16
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


	I – APRESENTAÇÃO
	II – PROCESSO DE INSCRIÇÃO
	III – INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
	IV – DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO
	V – PROCESSO DE AVALIAÇÃO
	VI – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
	VII – CRITÉRIOS DE DESEMPATE
	VIII – PREMIAÇÃO
	IX – INFORMAÇÕES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DO PRÊMIO
	MANUAL E EDITAL INOVA SERVIDOR.pdf
	MANUAL DE INSCRIÇÃO 2020 EGPA.pdf
	I – APRESENTAÇÃO
	II – PROCESSO DE INSCRIÇÃO
	III – INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
	IV – DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO
	V – PROCESSO DE AVALIAÇÃO
	VI – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
	VII – CRITÉRIOS DE DESEMPATE
	VIII – PREMIAÇÃO
	IX – INFORMAÇÕES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DO PRÊMIO





