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de mérito intelectual;
d) ser selecionado e aprovado dentro das vagas disponibilizadas, mediante classificação final 
do exame de Suficiência Artístico-Musical e demais fases estabelecidas neste Edital; 
e) ter escolaridade de ensino médio completo e/ou superior (amparado pelo art. 5° da Lei 
Complementar n° 291, de 16 de dezembro de 2021);
f) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo, na categoria “B”;
g) não estar cumprindo sentença restritiva de liberdade, mesmo que beneficiado por livra-
mento condicional ou suspensão condicional (SURSIS), salvo por autorização judicial tendo em 
vista o cumprimento das limitações ou peculiaridades impostas por esta;
h) não estar preso, enquanto não revogada a prisão;
i) não ter sido condenado à pena de suspensão do cargo ou da função, prevista no Código 
Penal Militar, durante o prazo da suspensão;
j) não estar suspenso do exercício das funções públicas por decisão judicial;
k) estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;
l) não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
m) não ser considerado desaparecido, extraviado ou desertor;
n) ter sido julgado apto em inspeção de saúde válida, realizada pela Junta de Inspeção de 
Saúde Ordinária (JISO) da Policlínica da Polícia Militar, para fins de curso ou em JISO especial 
aberta por ocasião do CFS/PM;
o) ter sido considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF) aplicado pela Unidade de origem, 
nos termos da Portaria n° 042/PM-1/EMG/2018, de 20 de agosto de 2018, Suplemento I do 
BCG nº 156, de 21 de agosto de 2018; 
p)  não estar Licenciado para Tratar de Interesse Particular (LTIP);
q) não estar mobilizado e/ou à disposição de outro órgão fora do Estado de Mato Grosso do 
Sul;
r) ser possuidor de habilidade na execução de partituras com o instrumento musical correspon-
dente a um dos naipes abrangidos pelas vagas estabelecidas neste Edital, sendo considerado 
habilitado no exame de Suficiência Artístico-Musical, de caráter eliminatório e classificatório;
s) ser aprovado em todas as fases do Processo Seletivo Interno – PMMS/DRSP/ CFS-29/QPE-1/
Mus, e estar classificado dentro do número de vagas disponibilizadas.  
2.2. A comprovação dos requisitos acima exigidos deverá ser feita mediante apresentação de 
documentos originais, certidões emitidas pelos órgãos responsáveis e certidão expedida pela 
unidade de origem, contendo todas as informações administrativas referentes às letras “a”, 
“b”, “c”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “r”, do item “4.1.”.

2. Demais dispositivos, não especificados no presente Edital, permanecem vigentes com suas redações 
originais.

CAMPO GRANDE - MS, 13 DE JUNHO DE 2022.

MARCOS PAULO GIMENEZ - CORONEL QOPM
Comandante-Geral da Polícia Militar 

de Mato Grosso do Sul

Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul

EDITAL N. 1/2022 ESCOLAGOV/SAD
XVII PRÊMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA – PREMIANDO PRÁTICAS 

E IDEIAS INOVADORAS QUE TRAGAM MODERNIDADE À GESTÃO PÚBLICA

O GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINIS-
TRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO e da FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL, tendo em 
vista o disposto no Decreto Estadual n. 14.418, de 7 de março de 2016, torna pública, para conhecimento dos 
interessados, a abertura das inscrições para o Concurso Estadual “XVII PRÊMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE INO-
VAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA” - PREMIANDO PRÁTICAS E IDEIAS INOVADORAS QUE TRAGAM MODERNIDADE À 
GESTÃO PÚBLICA.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. O Concurso Estadual para concessão do “XVII PRÊMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE INOVAÇÃO NA GESTÃO 
PÚBLICA”, premiando Práticas e Ideias Inovadoras que tragam modernidade à Gestão Pública será regido por este 
Edital e pelos diplomas legais e regulamentares referentes ao assunto.

1.2. O Concurso tem por objetivo incentivar os servidores públicos do Poder Estadual a contribuir para a moder-
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nização e inovação na  gestão pública, bem como reconhecer, valorizar e divulgar Práticas Inovadoras de Sucesso 
e Ideias Inovadoras Implementáveis que sirvam de referência para outras iniciativas e colaborem para o aprimo-
ramento e tragam soluções para os serviços públicos.

1.2.1.  O concurso utiliza como conceito de inovação a implementação de um produto, bem ou serviço, ou, ain-
da, o surgimento de novas práticas que produzam resultados positivos para o serviço público e para a sociedade.

1.3. O Concurso será coordenado pela Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, que contará 
com a colaboração da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), da Secretaria 
de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), da Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso 
do Sul (UEMS) e  da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia do Estado de 
Mato Grosso do Sul (Fundect).

2. DAS MODALIDADES:

2.1. O Concurso compreende duas modalidades, conforme abaixo descritas e premia projetos alinhados com 
os Eixos Estratégicos do Governo de Mato Grosso do Sul. 

2.1.1.  Práticas Inovadoras de Sucesso - premiará trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas imple-
mentadas, provenientes do esforço e do conhecimento do servidor ou de um grupo de servidores, com resultados 
mensuráveis, consideradas inovadoras em relação às práticas anteriores, com foco em ações voltadas exclusiva-
mente ao serviço público.

2.1.2.  Ideias Inovadoras Implementáveis - premiará trabalhos apresentados por meio de relatos de ideias ainda 
não implementadas e que possam vir a ser utilizadas no âmbito do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, 
possibilitando produzir resultados positivos para o serviço público e para a sociedade com foco em ações voltadas 
exclusivamente ao serviço público.

2.2. As Práticas Inovadoras de Sucesso e as Ideias Inovadoras Implementáveis deverão apresentar contribui-
ções para a modernização da gestão pública, por meio de identificação das necessidades e da promoção de ações 
que causem impactos positivos e significativos, nas seguintes Eixos Estratégicos do Governo:

a) SOCIAL: preservar a vida e o patrimônio por meio de políticas integradas de segurança pública; 
reduzir o déficit e a inadequação habitacional,promover o desenvolvimento sociocultural fortalecendo a 
identidade regional; garantir o acesso do cidadão às ações e aos serviços de saúde por meio da regiona-
lização e da ampliação da capacidade e da diversificação dos serviços; assegurar o acesso a uma rede de 
proteção social integral ao cidadão; elevar a qualidade da aprendizagem na rede pública de ensino, com 
foco na formação integral do cidadão, a fim de promover o desenvolvimento social.

b) ECONÔMICO E AMBIENTAL: fomentar o desenvolvimento das cadeias produtivas em bases sus-
tentáveis; fomentar a inovação, a cultura empreendedora e o desenvolvimento científico tecnológico; 
atrair investimentos para o maior dinamismo e diversificação das atividades econômicas; potencializar a 
educação e a qualificação profissional para a maior produtividade da mão de obra.

c) INFRAESTRUTURA: diversificar a matriz energética, priorizando as fontes renováveis; desenvol-
ver um sistema de logística intermodal integrado; melhorar a estrutura de saneamento ambiental; viabi-
lizar e modernizar a infraestrutura em tecnologia da informação e comunicação.

d) GESTÃO: promover o desenvolvimento e a valorização dos servidores públicos estaduais; desen-
volver um modelo de gestão participativa, desburocratizada, moderna, transparente e com foco em resul-
tados; fortalecer a articulação institucional e política, destacando Mato Grosso do Sul no cenário nacional 
e internacional; garantir a boa gestão dos recursos públicos.

3. DOS PARTICIPANTES:

3.1. Modalidade Práticas Inovadoras de Sucesso - poderão participar deste concurso servidores públicos 
estaduais de Mato Grosso do Sul, com a apresentação de práticas que tenham desenvolvido por meio de 
experiências adquiridas no exercício de sua função, sendo elas produtos, processos ou serviços inovado-
res.

3.2. Modalidade Ideias Inovadoras Implementáveis - poderão participar deste concurso servidores públi-
cos estaduais de Mato Grosso do Sul, com a apresentação de ideias que possam vir a ser implementadas 
no âmbito do Governo do Estado, provenientes de conhecimentos próprios ou adquiridos no exercício de 
sua função, que tragam soluções para o serviço público.

3.3. Os trabalhos poderão ser inscritos com autoria individual ou coletiva.

3.4. Será vedada a inscrição, em ambas as categorias, de trabalhos cuja autoria seja de servidor membro 
da Comissão Julgadora do XVII Prêmio Sul- Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública - Premiando 
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Práticas e Ideias Inovadoras que tragam modernidade à Gestão Pública.

3.5. Será vedada a inscrição, como autor, de mais de um trabalho por categoria (Práticas ou Ideias), por 
participante. 

3.6 Não poderão participar deste concurso os dirigentes dos órgãos da Administração Direta, das Autar-
quias, das Fundações Públicas Estaduais, das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista e 
dos órgãos dos demais poderes. 

4. DA CONCEITUAÇÃO E DEMAIS REQUISITOS DAS PRÁTICAS INOVADORAS DE SUCESSO E DAS IDEIAS INOVA-
DORAS IMPLEMENTÁVEIS:

4.1. Entendem-se como Práticas Inovadoras de Sucesso as mudanças que produzam resultados positivos para o 
serviço público e para a sociedade, por meio da incorporação de novos elementos na gestão pública ou de uma 
nova combinação dos mecanismos existentes.

4.1.1. Deverão ser inscritas Práticas Inovadoras de Sucesso já implementadas no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, conforme subitem 3.1 deste Edital.

4.1.2. A Prática Inovadora de Sucesso deverá estar em vigência há, no mínimo, 1 (um) ano, a contar da publi-
cação deste Edital, e apresentar resultados já mensurados. 

4.1.3. As Práticas Inovadoras de Sucesso relatadas deverão, necessariamente, ter a colaboração direta do autor, 
observado que, no caso dos trabalhos realizados em equipe, todos os agentes envolvidos na sua implementação 
devem ser mencionados na ficha de inscrição, bem como ter suas assinaturas no termo de compromisso, se for 
o caso, observado o estabelecido no subitem 8.5 deste Edital.

4.1.4. Poderão ser inscritos novamente os trabalhos submetidos em edições anteriores do Prêmio de Inovação, 
desde que não tenham sido premiados.

4.2. Entendem-se como Ideias Inovadoras Implementáveis as propostas ainda não executadas, passíveis de   
implementação, que possam causar impactos positivos e significativos no âmbito do Poder Executivo Estadual, 
devidamente fundamentadas em discussões ou modelos teóricos, nos moldes do Anexo II deste Edital, com foco 
no serviço público.

4.2.1. As Ideias Inovadoras Implementáveis inscritas poderão ser desenvolvidas por equipes que atuam em 
pequenas unidades administrativas ou em setores mais amplos.

4.2.2. As Ideias Inovadoras Implementáveis poderão ter autoria individual ou coletiva, observado que, caso haja 
a participação coletiva na sua elaboração, todos os envolvidos deverão ser inscritos como equipe,  sendo nomea-
do como coordenador do projeto o proponente inscrito, observado o estabelecido no subitem 8.5 deste Edital.

5. DOS ASPECTOS GRÁFICOS, ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS:

5.1. Do relato da modalidade Práticas Inovadoras de Sucesso e da modalidade Ideias Inovadoras Im-
plementáveis:

5.1.1. O relato deverá ser o mais detalhado possível, observados os itens estabelecidos nos roteiros dos anexos 
I e II deste Edital, respeitando-se, ainda, as normas abaixo:

a) mínimo de 5 folhas e máximo de 20 folhas, incluindo os anexos, quando houver;
b) folha branca no formato A4;
c) texto digitado na cor preta em fonte Times New Roman, tamanho 12, citações com mais de três linhas, 
notas de rodapé e legendas no tamanho 10, observado que as citações diretas com mais de 3 linhas devem figu-
rar recuadas a 4 cm da margem esquerda do texto e com espaçamento entrelinhas simples;
d) parágrafo de 1,5 cm, a partir da margem esquerda e justificada;
e) o espaçamento entre parágrafos e entrelinhas deve ser de 1,5 cm, exceto as notas, as referências, as  
legendas e as citações diretas longas que deverão ser em espaço simples;
f) alinhamento do texto justificado;
g) margem superior de 3 cm, margem inferior de 2 cm, margem esquerda de 3 cm, margem direita de 2 
cm;
h) a paginação do relato de prática deve ser sequencial e a numeração deve ser registrada em algarismos 
arábicos, no canto superior direito da folha, do ponto de vista do leitor;
i) figuras, desenhos, esquemas, fluxogramas, imagens, gráficos, mapas e outros, devem ser inseridos o 
mais próximo possível da menção ao texto a que se refere;
j) nenhuma espécie de citação deve ser registrada, sem a devida referência.

6. DA PREMIAÇÃO:



Diário Oficial Eletrônico  n. 10.861 14 de junho de 2022 Página 87

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

6.1. Será atribuída a seguinte premiação aos participantes, classificados pela Comissão Julgadora, de 
acordo com cada modalidade:

EIXO PRÁTICA IDEIA
Gestão 1º lugar R$ 12.000,00 1º lugar R$ 12.000,00

2º lugar R$ 8.000,00 2º lugar R$ 8.000,00
3º lugar R$ 6.000,00 3º lugar R$ 6.000,00

Social 1º lugar R$ 12.000,00 1º lugar R$ 12.000,00
2º lugar R$ 8.000,00 2º lugar R$ 8.000,00
3º lugar R$ 6.000,00 3º lugar R$ 6.000,00

Infraestrutura 1º lugar R$ 12.000,00 1º lugar R$ 12.000,00
2º lugar R$ 8.000,00 2º lugar R$ 8.000,00
3º lugar R$ 6.000,00 3º lugar R$ 6.000,00

Econômico e Ambiental 1º lugar R$ 12.000,00 1º lugar R$ 12.000,00
2º lugar R$ 8.000,00 2º lugar R$ 8.000,00

 3º lugar R$ 6.000,00 3º lugar R$ 6.000,00
R$ 

104.000,00 R$ 104.000,00

TOTAL GERAL R$ 208.000,00
6.2. Não é de responsabilidade da Comissão Julgadora ou da Coordenação do Prêmio a distribuição 
dos valores, no caso de haver mais de um autor, colaborador ou membro de equipe, responsáveis pelo 
trabalho, destinando-se a premiação ao trabalho inscrito.

7. DAS INSCRIÇÕES:

7.1. As inscrições deverão ser realizadas, única e exclusivamente, online para todas as modalidades, 
no site http://www.escolagov.ms.gov.br, até dia 26 de julho de 2022, onde será redirecionado ao site 
de inscrição do Prêmio, devendo o participante preencher o formulário de inscrição, anexar o trabalho e 
os documentos solicitados, para concluir a inscrição.

7.2. Logo após o envio da inscrição, o participante deverá aguardar mensagem de confirmação na 
tela, na qual constará seu protocolo de envio caso surjam dúvidas, elas devem ser encaminhadas para o 
e-mail: dpd.escolagov@gmail.com

7.3. Após o envio da inscrição não será permitida a correção do trabalho, a alteração de dados cadas-
trais, bem como a inclusão, a substituição ou a exclusão de nomes de participantes.  

7.4. Cada concorrente poderá se inscrever como autor uma única vez, em cada modalidade (Prática e 
Ideia);

7.5. No ato da inscrição devem ser anexados:
a) relato da Prática Inovadora de Sucesso ou da Ideia Inovadora Implementável em dois formatos: PDF e 
Word;
b) termo de Compromisso (Anexo III) assinado pelo proponente e todos os membros da equipe, se for o 
caso;
c) documento de identidade com foto (carteira de identidade RG, ou carteira nacional de habilitação - CNH, 
ou carteira de identidade militar expedida pelo órgão competente ou carteira profissional emitida por órgão ou 
Conselho de classe), frente e verso do proponente e todos os membros da equipe, se for o caso;
d) cópia do holerite atual do proponente e todos os membros da equipe, se for o caso.

7.6. O período das inscrições será de 14 de junho de 2022, encerrando às 23h59min (horário de Mato 
Grosso do Sul) do dia 26 de julho de 2022.

7.7. É de responsabilidade do autor/propontene atribuir o Eixo em que será avaliado a Prática ou Ideia 
Implementável no momento da inscrição:

8. DAS ETAPAS DE JULGAMENTO DOS TRABALHOS:

8.1. O processo de julgamento dos trabalhos inscritos obedecerá às seguintes etapas:

8.1.1. Habilitação: consistirá na verificação do atendimento dos requisitos básicos para a inscrição, estabelecidos 
no item 7 e subitens, deste Edital, ressaltando-se que os trabalhos que deixarem de atender esses requisitos 
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serão inabilitados.

8.1.2. Classificação: consistirá no julgamento dos trabalhos habilitados de acordo com as modalidades e os crité-
rios de julgamento descritos no item 9, subitens 9.1 e 9.2.

8.2. O julgamento dos trabalhos será realizado por uma Comissão Julgadora, designada pelo Diretor-Pre-
sidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, composta por representantes indicados 
pela Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Secretaria de Estado de Administração e 
Desburocratização, Fundação Escola de Governo, Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
e pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso 
do Sul.

8.3. Os membros da Comissão Julgadora deverão ter, no mínimo, pós-graduação e o presidente da Comissão 
Julgadora será escolhido por seus pares.

8.4. Os trabalhos desempenhados pela Comissão Julgadora e técnica poderão ser remunerados nos termos da 
legislação estadual vigente.

8.5. A Comissão Julgadora poderá, a qualquer tempo, convocar assistente(s) técnico(s) e ou avaliador(es) assis-
tente(s), para auxiliar em seus trabalhos, remunerados ou não.

8.6. Serão desclassificados os trabalhos que não atingirem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da pontuação 
máxima determinada, bem como aqueles que apresentarem qualquer espécie de identificação de autoria, como 
nomes, timbres, fotos do autor, carimbos e outros elementos que possam identificar o proponente no trabalho a 
ser avaliado, bem como os que não cumprirem as normas estabelecidas neste Edital. 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS TRABALHOS HABILITADOS:

9.1. Modalidade Práticas Inovadoras de Sucesso:

9.1.1. Os trabalhos que compreendem Práticas Inovadoras de Sucesso serão julgados e pontuados de acordo 
com os seguintes critérios:

a) adequação ao tema escolhido (temas constram no subitem 2.2) – (Nota 0 a 10);
b) observância ao roteiro do anexo I - (Nota 0 a 10);
c) clareza e objetividade - (Nota 0 a 20); 
d) resultados positivos comprovados e/ou sua factibilidade quanto à contribuição para a resolução de pro-
blemas e/ou para o atendimento a demandas do público-alvo, e/ou aos direitos dos cidadãos- (Nota 0 a 20);
e) a proposta de inovação introduz novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, resultando 
novos produtos, serviços ou processos, com efetivo ganho de qualidade ou desempenho - (Nota 0 a 30);
f) integração com outras práticas internas ou externas ou existência de parcerias - (Nota 0 a 10).

9.1.2. Os instrumentos de avaliação aceitos constituem, exclusivamente, a ficha de inscrição e o relato da prá-
tica.

9.2. Modalidade Ideias Inovadoras Implementáveis:

9.2.1. Os trabalhos que compreendem Ideias Inovadoras Implementáveis serão julgados e pontuados de acordo 
com os seguintes critérios:
a) apresentação do proposta - (Nota 0 a 10);
b) observância ao roteiro anexo II - (Nota 0 a 10);
c) clareza e objetividade da proposta - (Nota 0 a 20);
d) relevância de benefícios para a Administração Pública Estadual - (Nota 0 a 10);
e) a proposta de inovação introduz novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, resultando 
novos produtos, serviços ou processos, com efetivo ganho de qualidade ou desempenho - (Nota 0 a 10);
f) viabilidade de implementação do ponto de vista técnico e financeiro/Relação custo/benefício - (Nota 0 a 
30).
 
9.2.2. O texto deverá ser escrito em linguagem direta, apresentando-se um problema com objetivos claramente 
definidos, visando a resultados relevantes; a solução indicada no trabalho deve conter elementos inovadores em 
relação ao modelo histórico de gestão pública, apontando soluções para os problemas levantados. O foco do tra-
balho não deve ser tão restrito ao ponto de torná-lo insignificante em relação à dimensão do problema analisado 
e nem tão abrangente que o torne inaplicável em face das restrições de viabilidade técnica e/ou orçamentária.

9.3. Da pontuação:

9.3.1. A pontuação dos critérios descritos nos subitens 9.1.1 e 9.2.1, para as duas modalidades variam de 0 
(zero) a 30 (trinta) pontos por critério, totalizando 100 (cem) pontos.
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1. Concluídos os trabalhos de julgamento, o resultado será homologado pelo Diretor-Presidente da Fundação 
Escola de Governo de Mato Grosso do Sul e pelo(a)  Secretário((a) de Estado de Administração e Desburocrati-
zação, e publicado no Diário Oficial do Estado.

10.2. Após a publicação dos resultados de cada fase em Diário Oficial de MS – D.O.E., haverá o prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a contar da data de publicação para recurso, conforme formulário disponibilizado no site http://www.
escolagov.ms.gov.br.

10.3. O certificado será digital e será encaminhado aos participantes por e-mail após a premiação. 

10.4. A premiação simbólica será entregue em solenidade pública presencial ou virtual, de acordo com a legis-
lação que estiver vigente e o pagamento efetivo será depositado em conta-corrente.

10.5. À Coordenação do Concurso e à Comissão Julgadora, até a data da publicação dos resultados finais, facul-
tam-se o direito de averiguar as informações apresentadas, podendo solicitar dados complementares e documen-
tação comprobatória aos inscritos e, em caso de não atendimento dessa prerrogativa, a inscrição será cancelada, 
a qualquer tempo.

10.6. A averiguação, a qualquer tempo, do trabalho que não atenda aos dispositivos deste Edital acarretará sua 
desclassificação do concurso.

10.7. Os trabalhos apresentados nas duas modalidades não serão devolvidos aos autores, ficando eles cientes, 
quando da sua inscrição no Prêmio, que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul terá o direito, sem qualquer 
ônus, à utilização, ao desenvolvimento, à implementação e à divulgação desses trabalhos.

10.8. Os trabalhos ganhadores na modalidade Ideias Inovadoras Implementáveis serão encaminhados à Su-
perintendência de Planejamento e Gestão da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica e à Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect),  para estudo da 
viabilidade de implementação e incentivos com o acompanhamento e ciência do autor e do representante legal 
da Unidade Gestora.

10.9. A inscrição do interessado implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e em outras normas complementares, em relação às quais não poderão alegar desco-
nhecimento.

10.10. Os candidatos, no ato da inscrição, consentem com o tratamento dos dados pessoais, nos termos da LGPD, 
Lei 13.709/2018.

10.11. Os casos omissos serão resolvidos, em conjunto, pela Coordenação do Concurso e pela Comissão Julga-
dora.

CAMPO GRANDE-MS, 13 de junho de 2022.

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado de Administração e Desburocratização

Antônio José Angelo Motti
Diretor-Presidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul

ANEXO I DO EDITAL N. 1/2022 ESCOLAGOV/SAD
XVII PRÊMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA -PREMIANDO PRÁTICAS E 

IDEIAS INOVADORAS QUE TRAGAM MODERNIDADE À GESTÃO PÚBLICA

ROTEIRO PARA RELATO DA MODALIDADE PRÁTICAS INOVADORAS DE SUCESSO 

1. Título da Prática Inovadora de Sucesso.

1.1 Selecionar o Eixo da Prática Inovadora de Sucesso.

2. Caracterização da situação anterior:

2.1. Este item busca verificar qual o contexto em que a prática foi concebida e implementada, descrevendo 
o problema (situação-problema) ou a oportunidade que motivou a mudança. Explicar o que motivou a Prática 
Inovadora e qual situação-problema gerou tal prática.



Diário Oficial Eletrônico  n. 10.861 14 de junho de 2022 Página 90

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

2.2. Local de incidência da prática.

3. Descrição da Prática Inovadora de Sucesso:

3.1. Objetivos propostos e resultados visados:

3.1.1. Informar os objetivos da prática inovadora de sucesso e descrever quais são os objetivos gerais e espe-
cíficos, até 03 (três) itens, e quais resultados foram alcançados.

3.2. Público-alvo da prática inovadora de sucesso:

3.2.1.  Apontar qual é o público afetado pela Prática, direta e indiretamente, nessa ordem. Por exemplo: um 
sistema de avaliação foi criado e indica uma melhoria do processo de trabalho da equipe X da Secretaria Y (que 
seria o público-alvo prioritário da prática). A melhoria do processo, por sua vez, também afetou indiretamente os 
implementadores em outra localidade e os beneficiários finais da política pública.

3.3. Concepção e trabalho em equipe:

3.3.1. Descrever o processo de criação e de como surgiu a vontade ou demanda.

3.4. Ações e etapas da implementação:

3.4.1. Descrever as principais ações desenvolvidas e as principais atividades implementadas para alcançar os 
objetivos, apresentando-as de forma cronológica (pode-se utilizar um quadro descritivo). Nesse item podem ser 
incluídas:
a) as estratégias existentes no que diz respeito a mecanismos de participação, de transparência, formas de 
controle e acesso à informação, caso existam;
b) descrição das articulações institucionais da prática: as parcerias realizadas com outras práticas internas 
ou externas, a parceria ou cooperação entre instituições públicas ou privadas, com e sem fins lucrativos, e qual 
o tipo de envolvimento dessas instituições (parceria na implementação, no desenho, em recursos, integração de 
ações e serviços, entre outros).

4. Recursos utilizados:

4.1. Descrição dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, entre outros:
a) identificar todos os recursos utilizados na prática nos aspectos humanos, financeiros, materiais, tecnoló-
gicos, de tempo, entre outros;
b) especificar a quantidade e o valor, bem como a origem dos recursos (orçamento próprio, parceria, finan-
ciamento, entre outros);
c) justificar, argumentar, demonstrar, comprovar como os recursos foram utilizados de forma eficiente. 
Podem ser usadas informações de diferentes anos do orçamento para demonstrar a economia alcançada/dese-
jada. Fica a critério do responsável pela inscrição a inclusão de uma planilha de cálculo. Podem ser utilizadas 
informações referentes a diferentes medidas que demonstrem o aumento da eficiência na utilização dos recursos 
existentes.

5. Caracterização da situação atual:

5.1. Mecanismos ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados e indicadores utilizados. Tem como 
função principal averiguar como são realizados o monitoramento e a avaliação da prática em relação à metodo-
logia, indicadores, mecanismo de coleta dos dados, dentre outros.

5.2. Resultados quantitativos e qualitativos concretamente mensurados.

5.2.1. Destacar quais foram os resultados que possibilitaram a superação ou a melhoria dos problemas apresen-
tados no item que caracteriza a situação anterior (item 2).

6. Lições aprendidas:

6.1. Soluções adotadas para a superação dos principais obstáculos encontrados. É necessário identificar, neste 
item, os obstáculos enfrentados na elaboração da prática. Caso não tenha tido nenhum obstáculo, deixar isso 
explicitado. 

6.2. Fatores críticos de sucesso:

6.2.1. Especificar quais as condições, ações ou as oportunidades foram fundamentais para o sucesso da prática.

6.3. Por que a prática pode ser considerada uma inovação.

6.3.1.  Apontar quais características fazem da prática uma prática inovadora.
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6.4. Referências Bibliográficas ou de Projetos Catalogados ou Validados.

ANEXO II DO EDITAL N. 1/2022 ESCOLAGOV/SAD
XVII PRÊMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - PREMIANDO PRÁTICAS 

E IDEIAS INOVADORAS QUE TRAGAM MODERNIDADE À GESTÃO PÚBLICA

ROTEIRO PARA RELATO DA MODALIDADE IDEIAS INOVADORAS IMPLEMENTÁVEIS 

1. Título da Ideia Inovadora Implementável.

2. Caracterização da situação anterior.

2.1. Explicitar qual o contexto em que a Ideia Inovadora Implementável foi concebida, descrevendo o proble-
ma (situação-problema) ou a oportunidade que motivou a proposta de mudança.

3. Descrição da Ideia Inovadora Implementável:

3.1. Apresentar o tema e o método da Ideia Inovadora Implementável.

3.2. Selecionar o Eixo da Ideia Inovadora Implementável.

4. Objetivos propostos:

4.1. Informar e descrever quais são os objetivos gerais e específicos, até 03 (três) itens da Ideia Inovadora 
Implementável.

5. Resultados esperados, tendo como referência os objetivos propostos:

5.1. Descrever quais são os resultados esperados com a Ideia Inovadora Implementável e destacar quais são 
os resultados que possibilitarão a superação ou melhoria dos problemas apresentados no item que caracteriza a 
situação anterior (item 2).

6. Público-alvo:

6.1. Apontar qual é o público que será afetado pela iniciativa, direta e indiretamente, nessa ordem. Por exem-
plo: um sistema de avaliação foi criado e indica uma melhoria do processo do projeto da equipe X do Órgão/
Entidade Y (que seria o público-alvo prioritário do projeto). A melhoria do processo, por sua vez, também afetará 
indiretamente os implementadores na localidade e os beneficiários finais da política pública.

6.2. Municípios e/ou regiões beneficiadas:

6.2.1. Selecionar o (s) município(s) ou a região beneficiada.

7. Ações e etapas da implementação:

7.1. Ações e atividades a serem desenvolvidas ou em desenvolvimento:

7.1.1. Descrever as principais ações e atividades a serem desenvolvidas/implementadas, para atingir os ob-
jetivos, apresentando-as de forma cronológica (pode-se utilizar um quadro descritivo). Nesse item, podem ser 
incluídas as estratégias aplicadas no que diz respeito a mecanismos de participação, de transparência, formas de 
controle e de acesso à informação, caso existam.

7.2. Prazo para implementação da Ideia Inovadora Implementável:

7.2.1. Determinar o prazo previsto para implementação.

7.3. Parcerias da Ideia Inovadora Implementável:
7.3.1. Informar e descrever os arranjos institucionais, as parcerias necessárias, caso existam, com outras inicia-
tivas internas ou externas, a parceria ou cooperação entre instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lu-
crativos, e qual o tipo de envolvimento dessas instituições (parceria na implementação, no desenho, em recursos, 
integração de ações e serviços, etc).

8. Recursos necessários:

8.1. Descrição dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos. Identificar todos os recursos que 
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deverão ser utilizados para implementação da Ideia Inovadora Implementável. Especificar a quantidade, o valor, 
bem como a origem dos recursos (orçamento próprio, parceria, financiamento etc.). Justificar, argumentar, de-
monstrar e comprovar como os recursos serão utilizados de forma eficiente. Poderão ser utilizadas informações 
de diferentes anos do orçamento para demonstrar a economia que se pretende alcançar, dados referentes ao 
incremento no número de atendimentos, ou qualquer outra medida, que demonstre a possibilidade do aumento 
da eficiência na utilização dos recursos existentes. Fica a critério do responsável pela inscrição a inclusão de uma 
planilha de cálculo.

8.2. Valor total estimado:

8.2.1. Indicar o valor total estimado para a implementação.

9. Mecanismos de avaliação:

9.1. Mecanismos ou métodos de monitoramento e de avaliação de resultados e os indicadores utilizados.

9.2. Neste item, busca-se averiguar em que medida serão realizados o monitoramento e a avaliação da Ideia 
Inovadora Implementável (qual a metodologia, quais são os indicadores);

10. Obstáculos na realização da Ideia Inovadora Implementável:

10.1. Informar, caso existam, possíveis obstáculos à implementação, assim como descrever as soluções que 
serão adotadas para a superação dos principais obstáculos identificados.

11. Referências Bibliográficas ou de Projetos Catalogados ou Validados.

ANEXO III DO EDITAL N. 1/2022 ESCOLAGOV/SAD
XVII PRÊMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - PREMIANDO PRÁTICAS 

E IDEIAS INOVADORAS QUE TRAGAM MODERNIDADE À GESTÃO PÚBLICA

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, _______________________________________________________________ matrícula n. ____________
________________________, inscrito(a) com a prática/ideia ________________________________________
___________________________, afirmo que li e estou ciente de todas as normas constantes no Edital n. 1/2022 
- ESCOLAGOV/SAD, e que sou inteiramente responsável pela veracidade da autoria do relato da prática/ideia, 
bem como dos arquivos enviados, eximindo-se a Coordenação do Prêmio de quaisquer atos ou fatos decorrentes 
de informações incorretas e/ou incompletas, sob pena de sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos 
termos da lei. Autorizo o uso, o desenvolvimento, a divulgação e a publicação por quaisquer meios de comuni-
cação das práticas e ideias inscritas, além do nome, imagem e da voz dos profissionais envolvidos, sem que isso 
acarrete qualquer tipo de ônus à Coordenação do Prêmio ou ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De-
claro estar ciente de que, se houver descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Compromisso, 
fico obrigado(a) a restituir ao erário estadual os valores percebidos pelo XVII Prêmio Sul-Mato-Grossense de 
Inovação Gestão Pública, corrigidos e atualizados, na forma da legislação vigente à época.

Campo Grande-MS, ___ de _____________ de 2022.

___________________________________________

Assinatura do(s) Participante(s)


