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CERTIFICADO 
DE RECONHECIMENTO E PREMIAÇÃO 

 
O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Gestão  

e Recursos Humanos, certifica que a iniciativa 
 

PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ - PFC 
 

da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Vitória, participou do 

Ciclo 2018 do Prêmio Inoves, obtendo 56 (cinquenta e seis) pontos na avaliação de seu Relatório 

de Gestão, sendo reconhecida como concorrente elegível da categoria “Projeto de Resultados – 

Estadual”. 

 

Vitória - ES, 07 de dezembro de 2018. 



 

 

 

1. Caráter Inovador 
 

5 3 
 

2. Relevância Social 
 

5 3 
 

3. Desenvolvimento de Parcerias 
 

1 3 
 

4. Utilização Eficiente dos Recursos Públicos 
 

1 2 
 

5. Efetividade dos Resultados  
 

3 2 
 

6. Grau de Sustentabilidade 
 

1 3 
 

7. Grau de Replicabilidade 
 

1 1 
 

8. Participação dos Beneficiários 
 

3 3 
 

9. Mecanismo de Transparência e Controle Social 
 

1 2 
 

RESULTADO FINAL 
 

Pontuação Final 
  

Classificação: Concorrente Elegível 
 

56 

 

 

 

 

 

Para validação dos Certificados do Prêmio Inoves – Ciclo 2018, visite o site do Programa no endereço inoves.es.gov.br 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

PRÊMIO INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA  
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Relatório de Notas por Critério de Avaliação  
e Pontuação Final obtida pelo Projeto no Ciclo 2018  

NOTA PESO 
Nome da iniciativa e instituição: 
 
PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ – PFC 
Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Vitória 

Comentários: 

1. Incentivo com recursos financeiros, capacitação e orientação para o desenvolvimento 
de pequenos negócios populares nas comunidades, mas o projeto é pouco inovador, se 
considerado os impactos reais oferecidos aos beneficiários. Não seria mais eficiente uma 
transferência total do recurso disponível? O valor repassado é pouco significativo. 
2. Há relevância social no projeto pelo tema tratado, mas não fica claro se a metodologia 
contribui efetivamente para as mudanças na realidade das pessoas.  
3. Identificação de parceiros relevantes e descrição detalhada das possíveis contribuções. 
4. Recurso público considerável para o desenvolvimento do projeto, mas não foi 
claramente abordado o custo x benefício para avaliarmos melhor os resultados.  
5. É preciso explorar os resultados com informações e pesquisas quanti e qualitativas, que 
demonstram o impacto real das ações propostas pelo projeto na vida das pessoas. 
6. É necessário alinhar a referência desse critério para explicar melhor o nível de 
sustentabilidade do projeto, mesmo com a descrição de inúmeras ações que podem 
contribuir para a sua manutenção e reforço como política pública.   
7. Indicam as possibilidades de replicabilidade, mas não estão claras as conexões reais 
para o desdobramento do projeto.     
8. Apresentam formas de mensuração dos resultados, mas precisa explorar melhor o 
envolvimento e a participação como co-autores e principais beneficiários do projeto. 
9. Ações diretas e pontuais com os envolvidos. Sugere-se criar canais de comunicação 
mais eficientes para envolver a população nos resultados de forma mais clara (mais 
democráticos e acessíveis), bem como desenvolver um trabalho de assessoria de 
imprensa para divulgar o projeto e seus benefícios.   
        
   Equipe: 

 
Brunella Tiburtino Aloquio 
Layla Daud Siqueira (coordenadora) 


