
Prêmio Inova Minas Gerais dissemina boas
práticas de gestão
Qui 08 agosto

Valorizar boas ideias e práticas de gestão que contribuam para a melhoria dos serviços públicos.
Assim o 4º Prêmio Inova Minas Gerais incentiva a promoção de ações criativas para fazer a
diferença na gestão governamental. Este ano, o concurso traz como novidade a participação dos

http://www.premioinova.mg.gov.br/


próprios servidores em uma das etapas de avaliação dos trabalhos.

Nesta quinta-feira (8/8), foi publicada a prorrogação das inscrições até o dia 19 de agosto, em razão
de parceria firmada pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), que promove o concurso,
com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), que possibilitou o pagamento de
premiações de até R$ 5 mil.

As inscrições podem ser feitas no site www.premioinova.mg.gov.br por servidores, empregados
públicos, estagiários e bolsistas que atuam no Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

O secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy, exalta a importância da participação. “Estamos
num momento em que a criatividade e a inovação são fundamentais. Queremos ouvir, divulgar e
implantar as boas práticas de gestão sugeridas pelos servidores”, afirma.

O servidor Leonardo Nunes, atualmente vinculado à Secretaria de Saúde (SES), foi o vencedor da
edição 2017 do prêmio. Ele, que à época apresentou um projeto de resolução de conflitos
contratuais por meio de arbitragem judicial, destaca a importância do Prêmio Inova.

 “No dia a dia do trabalho sempre temos sugestões para agilizar processos internos. O que falta, às
vezes, é disseminarmos essas ações. O Prêmio Inova é a oportunidade de mostrar aos outros
órgãos uma iniciativa que pode simplificar caminhos”, opina Leonardo.

Etapas

Realizado anualmente, o Prêmio Inova chega a sua 4ª edição com as categorias “Iniciativas
Implementadas de Sucesso” e “Ideias Inovadoras Implementáveis”.

As iniciativas e ideias apresentadas serão avaliadas inicialmente por uma comissão composta por
professores e pesquisadores da Fundação João Pinheiro (FJP) e da Universidade Estadual de
Minas Gerais (Uemg). Serão selecionados seis finalistas em cada categoria neste primeiro
momento.

Na segunda fase de votação, os servidores poderão votar no site da premiação em um projeto de
cada categoria. A votação dos servidores será convertida em uma nota para cada iniciativa e ideia,
que será somada à nota atribuída pela seleção da primeira etapa.

A terceira e última fase será no próprio dia da premiação. Uma comissão final formada por
autoridades do primeiro escalão do Estado ouvirá a defesa de cada proposta, que será feita pelos
próprios finalistas. Ao final, será atribuída uma nota a cada uma das propostas. A soma das notas
das três etapas identificará os vencedores.

 

Serviço

4° Prêmio Inova Minas Gerais

www.premioinova.mg.gov.br

Inscrições até 19 de agosto às 18h

1º lugar: R$ 5 mil

2º lugar: R$ 3,5 mil

3º lugar: R$ 2 mil

http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.bdmg.mg.gov.br
http://www.premioinova.mg.gov.br
http://www.premioinova.mg.gov.br


4º lugar: Menção honrosa


