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Combinados

- Equilibrar a quantidade de pessoas por grupo;
- Anotar as perguntas (FAQ);
- Respeitar os tempos de cada ação;
- Escrever em tópicos (post it);
- Usar canetinha no post it;
- Respeitar o momento de fala do outro.

Todo material está disponível para Download.
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Objetivo da oficina

Apresentar o novo formato da premiação e 
facilitar a inscrição de projetos e construção 

de iniciativas. 
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Agenda

1.  O que é o Inoves 
2.  Quais são as categorias
3.  Público Alvo
4.  Premiação
5.  Avaliação (Critérios e Banca)
6.  Cronograma das Etapas
7.  Inscrição
8.  Processo de 

acompanhamento
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ETAPA II (40 min)

ETAPA III (60 min)

1.  Momento de Ideação

INTERVALO (15 min)

ETAPA IV: parte 1 (30min)

1.   Explicação do Canvas 
2.  Escrever a iniciativa (1 e 3)

3. Escrever a iniciativa (4 a 6)
4.  Apresentação 

ETAPA IV: parte 2 (1h15min)

De 17h às 17h30min
Plantão de Dúvidas - Individual

ETAPA V (30min)

ETAPA I (15 min)

1.  O que é Inovação?



ETAPA

I.



Como compreendemos Inovação?
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Serviço ou produto que é novo 
ou claramente melhorado

Produto ou serviço

Características melhoradas de 
serviços ou bens, no acesso ao 
cliente ou em como ele é 
usado
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Métodos para a produção 
e fornecimento de 

serviços e produtos que 
são novos ou melhorados

Processo

Pode envolver 
melhorias em 
equipamentos e 
/ ou habilidades. 

Inclui também 
melhorias significativas 
nas funções de TI, 
contabilidade e 
compras.

Como compreendemos Inovação?
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Métodos para organizar ou 
gerenciar o trabalho

Métodos Organizacionais

Inclui melhorias novas ou 
significativas nos sistemas de 
gerenciamento ou na 
organização do local de 
trabalho.

Como compreendemos Inovação?
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Devem diferir dos 
métodos de 
comunicação existentes 
na organização

Novos métodos para 
influenciar o 
comportamento de 
indivíduos ou outros

Novos métodos de 
promover a 

organização ou seus 
serviços e bens 

Comunicação com os Usuários

Como compreendemos Inovação?



ETAPA

II.



O que é o INOVES?

Programa do governo do estado que estimula 
o desenvolvimento de uma cultura de 

inovação e empreendedorismo no serviço 
público. 
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Histórico

#Desde2005

- Mais de 2mil projetos inscritos;
- 225 iniciativas premiadas;
- 92% dos projetos premiados 
continuam em andamento;
- Premiação variável;
- Tornou-se referência.
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Ciclo 2018: Construção Colaborativa
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Categorias 

O que mudou?

Critérios Premiação



Público Alvo



Quem pode participar?

Equipes de servidores públicos do serviço público estadual 
e municipal, dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública do Espírito Santo.
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Limite de inscrições

- Não há limite quanto ao número de iniciativas 
inscritas pela mesma organização pública. 

- Cada servidor poderá participar de até cinco 
iniciativas, seja como membro ou coordenador de 
equipe.

- E somente poderá ser coordenador de uma iniciativa.
- Lembrando que a equipe deve conter de 2 a 8 

membros.
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Como as iniciativas concorrerão?

- Equipes de servidores vinculados aos poderes 
executivos municipais concorrerão entre si;

- Equipes de servidores vinculados ao poder executivo 
estadual concorrerão entre si;

- Equipes dos demais poderes também entre si.
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Categorias



IDEIA

Iniciativas inovadoras não implantadas e que 
tenham necessidade de apoio para sua 
implementação. 
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PROJETO EM DESENVOLVIMENTO


Iniciativas inovadoras em fase de execução, mas 
ainda sem resultados comprovados, e que tenham 
necessidade de apoio para sua retomada, 
continuidade ou ampliação. 
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PROJETO DE RESULTADO


Iniciativas inovadoras com resultados comprovados 
e que tenham necessidade de apoio para seu 
aprimoramento, ampliação e/ou multiplicação. 
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Premiação



premiação

IDEIA

PROJETO EM 

DESENVOLVIME

NTO

PROJETOS DE 

RESULTADOS

QUANTIDADE 

DE PRÊMIOS

Até R$ 40 mil
Apoio 

técnico
Certificado
Selo Inoves

Até R$ 40 mil
Apoio técnico

Certificado
Selo Inoves

Até R$ 40 mil
Apoio técnico

Certificado
Selo Inoves

2 iniciativas por 
categoria 

+
 Premiação Extra

Até R$ 40 mil
Apoio 

técnico
Certificado
Selo Inoves

Até R$ 40 mil
Apoio técnico

Certificado
Selo Inoves

Até R$ 40 mil
Apoio técnico

Certificado
Selo Inoves

1 iniciativa por 
categoria 

Certificado
Selo Inoves

Certificado
Selo Inoves

Certificado
Selo Inoves

1 iniciativa por 
categoria 

Executivo
Estadual

Executivo
Municipal

Outros
Poderes
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Votação aberta à sociedade no site.
Apresentação por vídeo.

Iniciativa Transformadora (projeto) 
até R$40mil + apoio técnico

Atitude Transformadora (servidor)
até R$10mil para capacitação do servidor

Premiação Extra - Voto popular

Executivo
Estadual

Projeto de 
Resultados
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- Lei Complementar Nº 640, de 12 de setembro de 2012.
- Servidor público do Poder Executivo Estadual.
- Comprovante de sua participação atestado pela 

Coordenação do Prêmio.

Programa de Promoção por Seleção
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Avaliação



Critérios
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- Todos os critérios têm pontuação máxima de 5
- O PESO varia de 1 a 5.
- Os critérios podem ser aplicáveis ou não às iniciativas.

LEMBRANDO: A Coordenação do Prêmio Inoves não avalia 
iniciativas.



Potencial Inovador

Peso 5

Evidenciar o potencial inovador 
da iniciativa, identificando as 
práticas inovadoras de gestão 
a serem adotadas e relatando 
sobre a capacidade da 
iniciativa de mudar visões e 
comportamentos, de 
transformar processos e de 
produzir novos resultados.

Peso 5

Evidenciar o potencial inovador 
da iniciativa, identificando as 
práticas inovadoras de gestão 
a serem adotadas e relatando 
sobre a capacidade da 
iniciativa de mudar visões e 
comportamentos, de 
transformar processos e de 
produzir novos resultados.
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Caráter Inovador

Peso 5

Evidenciar o caráter inovador do 
projeto, identificando as práticas 
inovadoras de gestão adotadas e 
relatando sobre a capacidade da 
iniciativa de mudar visões e 
comportamentos, de transformar 
processos e de produzir novos 
resultados, inclusive em outros 
setores do governo.
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Relevância Social

Peso 5

Caracterizar a relevância 
social do tema e do 
objetivo da iniciativa, 
destacando os impactos 
positivos da ação na vida 
do cidadão.

Peso 5

Caracterizar a relevância 
social do tema e do 
objetivo da iniciativa, 
destacando os impactos 
positivos da ação na vida 
do cidadão.

Peso 5

Caracterizar a relevância 
social do tema e do 
objetivo da iniciativa, 
destacando os impactos 
positivos da ação na vida 
do cidadão.
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Desenvolvimento de Parcerias

Peso 1

Caracterizar as parcerias 
estabelecidas com pessoas físicas 
e/ou jurídicas dos setores público, 
social ou privado, justificando sua 
importância e demonstrando a 
efetividade dessas relações para o 
alcance dos objetivos da iniciativa.
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Utilização Eficiente de Recursos Públicos

Peso 1

Apresentar e analisar a relação 
custo-benefício da iniciativa 
atual e/ou futura, projetando-a 
para a implementação ou 
expansão prevista para a 
iniciativa. Abordar aspectos 
quantitativos e qualitativos.

Peso 1

Apresentar e analisar a relação 
custo-benefício da iniciativa, 
demonstrando a eficiência na 
utilização dos recursos 
associada às vantagens 
obtidas com os resultados 
alcançados. Abordar aspectos 
quantitativos e qualitativos.
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Resultados Esperados

Peso 1

Apresentar os resultados 
esperados pela iniciativa, 
demonstrando sua capacidade 
de atingir os objetivos propostos.

Peso 1

Apresentar os resultados 
esperados pela iniciativa, 
demonstrando sua capacidade 
de atingir os objetivos propostos. 
Explicar o método a ser utilizado 
para mensurar e avaliar os 
resultados projetados para a 
implementação ou expansão, 
apresentando seus indicadores.
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Efetividade de Resultados

Peso 3

Apresentar os resultados 
alcançados pela iniciativa, 
demonstrando sua capacidade de 
atingir os objetivos propostos. 
Explicar o método utilizado para 
mensurar e avaliar os resultados, 
apresentando seus indicadores.
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Grau de Sustentabilidade

Peso 1

Evidenciar as práticas 
adotadas na concepção da 
ideia e as demais a serem 
adotadas, no contexto da 
iniciativa, que caracterizem a 
preocupação com o uso 
adequado e responsável dos 
recursos, de modo a suprir as 
demandas atuais, sem 
comprometer a necessidade 
das gerações futuras.

Peso 1

Evidenciar as práticas 
adotadas desde o princípio da 
iniciativa, que caracterizem a 
preocupação com o uso 
adequado e responsável dos 
recursos, de modo a suprir as 
demandas atuais, sem 
comprometer a necessidade 
das gerações futuras.

Peso 1

Evidenciar as práticas 
adotadas desde o princípio da 
iniciativa, que caracterizem a 
preocupação com o uso 
adequado e responsável dos 
recursos, de modo a suprir as 
demandas atuais, sem 
comprometer a necessidade 
das gerações futuras.
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Grau de Replicabilidade

Peso 3

Descrever as possibilidades de 
multiplicação da iniciativa, de 
replicação das práticas de 
gestão a serem adotadas e de 
disseminação dos conceitos 
utilizados na concepção da 
iniciativa para outras 
organizações, setores ou 
sistemas de trabalho.

Peso 3

Descrever as possibilidades de 
multiplicação da iniciativa, de 
replicação das práticas de 
gestão a serem adotadas e de 
disseminação dos conceitos 
utilizados na concepção da 
iniciativa para outras 
organizações, setores ou 
sistemas de trabalho.

Peso 1

Descrever as possibilidades de 
multiplicação da iniciativa, de 
replicação das práticas de 
gestão a serem adotadas e de 
disseminação dos conceitos 
utilizados na concepção da 
iniciativa para outras 
organizações, setores ou 
sistemas de trabalho.
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Participação dos Beneficiários

Peso 3

Descrever se a formulação da 
iniciativa contou com a 
participação dos beneficiários 
e como isso foi feito. Destacar 
a metodologia e os 
instrumentos utilizados. O 
mesmo vale para o 
planejamento das outras 
etapas da iniciativa 
(implementação, avaliação, 
etc…)

Peso 3

Descrever se alguma etapa da 
iniciativa (formulação, 
implementação, avaliação, 
etc..) contou ou contará com a 
participação dos beneficiários 
e como isso foi/será feito. 
Destacar a metodologia e os 
instrumentos utilizados.

Peso 3

Descrever se alguma etapa da 
iniciativa (formulação, 
implementação, avaliação, 
etc..) da iniciativa contou com 
a participação dos 
beneficiários e como isso foi 
feito. Destacar a metodologia e 
os instrumentos utilizados.
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Mecanismos de transparência e controle social

Peso 3

Destacar os mecanismos de 
transparência e controle 
planejados ou envolvidos na 
iniciativa, a fim de possibilitar 
maior acesso à informação e 
monitoramento da iniciativa 
pela população. Identificar a 
metodologia e instrumentos 
utilizados.

Peso 3

Destacar os mecanismos de 
transparência e controle 
planejados ou envolvidos na 
iniciativa, a fim de possibilitar 
maior acesso à informação e 
monitoramento da iniciativa 
pela população. Identificar a 
metodologia e instrumentos 
utilizados.

Peso 3

Destacar os mecanismos de 
transparência e controle 
envolvidos na iniciativa, a fim 
de possibilitar maior acesso à 
informação e monitoramento 
da iniciativa pela população. 
Identificar a metodologia e 
instrumentos utilizados.
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Pontuação e Pesos



Critérios

Categorias e Pesos na Pontuação

Ideia Peso Pontuação
Máxima

Projeto em 
Desenvolviment

o
Peso Pontuação

Máxima
Projeto de 
Resultados Peso Pontuação

Máxima

Potencial de Inovação X 5 5 X 5 5 Não se aplica à categoria

Caráter Inovador Não se aplica à categoria Não se aplica à categoria X 5 5

Relevância Social X 5 5 X 5 5 X 5 5

Desenvolvimento de Parcerias Não se aplica à categoria Não se aplica à categoria X 1 5

Utilização Eficiente de Recursos Públicos Não se aplica à categoria X 1 5 X 1 5

Resultados Esperados X 1 5 X 1 5 Não se aplica à categoria

Efetividade dos Resultados Não se aplica à categoria Não se aplica à categoria X 3 5

Grau de Sustentabilidade X 1 5 X 1 5 X 1 5

Grau de Replicabilidade X 3 5 X 3 5 X 1 5

Participação dos Beneficiários X 3 5 X 3 5 X 3 5

Mecanismos de Transparência e Controle 
Social X 1 5 X 1 5 X 1 5

Total 7 * 95 8 * 100 9 * 105
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Banca Avaliadora

- Servidores Públicos;
- Acadêmicos;
- Profissionais do mercado.

Observará regras rígidas em relação a conflitos de 
interesse reais e potenciais. Sem remuneração.

Receberá as mesmas orientações sobre o Relatório de 
Gestão que os candidatos.
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Cronograma



ATIVIDADE DATA

Inscrições 15/06 a 31/08/2018

Avaliação - Etapa I - Análise de Conformidade 03/09 a 14/09/2018

Avaliação - Etapa II - Análise técnica dos 
Relatórios de Gestão 17/09 a 23/11/2018

Divulgação das iniciativas semifinalistas 05/11/2018

Avaliação - Etapa III - Voto Popular 05/11 a 23/11/2018

Divulgação das iniciativas finalistas 27/11/2018

Premiação e Reconhecimento das iniciativas 
vencedoras 07/12/2018
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Inscrição



Como inscrever

inoves.es.gov.br
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https://inoves.es.gov.br/


Acompanhamento



Apoio Técnico-Financeiro

Após ser declarada vencedora a iniciativa terá o acompanhamento e 
apoio do LAB.ges em todas as etapas:

- Detalhamento da iniciativa;
- Formação da equipe (necessidade de integração e/ou apoio)
- Validação com a organização responsável;
- Plano de trabalho detalhado;
- Cronograma físico-financeiro de desembolso;
- Recursos financeiros serão disponibilizados via modalidade de apoio 

a projetos na forma da Resolução FAPES/CCAF n°193;
- Execução da iniciativa;
- Acompanhamento pelo LAB.ges e EP SEGER.
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ETAPA

III.



Momento de Ideação?

1. Cada membro do grupo escreve seu nome e uma iniciativa para cada 
categoria (5 min) - 1 iniciativa/post-it
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Momento de Ideação?

1. Cada membro do grupo escreve seu nome e uma iniciativa para cada 
categoria (5 min) - 1 iniciativa/post-it

2. Cada grupo vota em 1 iniciativa por categoria (10 min) 
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Momento de Ideação?

1. Cada membro do grupo escreve seu nome e uma iniciativa para cada 
categoria (5 min) - 1 iniciativa/post-it

2. Cada grupo vota em 1 iniciativa por categoria (10 min)

3. Cada grupo apresenta suas 3 iniciativas mais votadas (3 min/grupo)
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Momento de Ideação?

1. Cada membro do grupo escreve seu nome e uma iniciativa para cada 
categoria (5 min) - 1 iniciativa/post-it

2. Cada grupo vota em 1 iniciativa por categoria (10 min)

3. Cada grupo apresenta suas 3 iniciativas mais votados (5 min/grupo)

4. Cada grupo discute internamente e vota em 2 iniciativas por categoria, 
dentre todas apresentadas. Um membro de cada grupo marca as 
iniciativas escolhidas com o adesivo (15 min) 

Ideia (ROSA) - Desenvolvimento (Laranja) - Resultados (Azul)
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ETAPA

IV.



O Canvas


O Canvas é uma ferramenta prática e rápida que te permitirá 
observar todos os pontos fundamentais do Relatório de Gestão 
em apenas uma folha. Ele representa graficamente em um 
quadro, por meio da divisão do modelo em blocos, os principais 
pontos de avaliação das iniciativas inovadoras. O Canvas foi 
criado para fomentar a colaboração e auxiliar na estruturação 
das iniciativas.
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Hora de escrever as iniciativas!

53

http://www.youtube.com/watch?v=F4wRZDbSfcQ


Apresente sua iniciativa!
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http://www.youtube.com/watch?v=4ic6bFOEdzs


PRÓXIMAS OFICINAS!


15 e 21 de agosto

13h às 17h

Inscrições direto com a ESESP.
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OBRIGADO!


Contatos: 

inoves@seger.es.gov.br
(27) 3636 - 5276 / 5277

mailto:inoves@seger.es.gov.br


ETAPA

V.



ETAPA   V.

Plantão de Dúvidas


