Regulamento

Somando soluções que transformam o presente

Prêmio Inoves 2022

Olá!
Estamos felizes pelo seu interesse no Prêmio Inovação na Gestão Pública do Espírito
Santo (Inoves) de 2022. Reunimos aqui as informações necessárias para a sua
participação.
Essa é uma ação executada pelo Laboratório de Inovação na Gestão (LAB.ges), que
integra a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) do Governo do Espírito
Santo.

Você sabe qual é o objetivo do Prêmio Inoves?
O Prêmio quer estimular e desenvolver uma cultura de inovação no serviço público
capixaba, por meio do reconhecimento, capacitação e apoio ﬁnanceiro. É um incentivo
para você colocar suas ideias em prática, avançar seus projetos em desenvolvimento e
ampliar os que já apresentam resultados.
Essa é uma oportunidade para você compartilhar suas ideias ou projetos, receber
avaliações de desempenho e se tornar uma boa prática para outras equipes.
Cultura de Inovação
A cultura de inovação pode ser entendida como uma nova visão
e modelo de trabalho pautados na criatividade, colaboração,
cocriação, experimentação, geração de ideias e utilização de
novas metodologias — comportamentos reconhecidos como
inovadores.
Nela, novos princípios e costumes modiﬁcam processos,
valorizam equipes do governo, otimizam recursos e melhoram
resultados.

Conheça, nas próximas páginas, mais informações sobre:

Itens do regulamento
1. Prêmio Inoves 2022

7. Plano de Projeto

2. Participação

8. Avaliação

3. Categorias

9. Julgamento

4. Concorrência

10. Equipe de Avaliação

5. Premiação

11. Contato

6. Inscrição

12. Lista de Anexos

Em conjunto, somamos soluções para transformar o presente. Boa sorte!

Coordenação do Inoves 2022

Prêmio Inoves 2022

INÍCIO

Período de Inscrições

de 12/05/2022 a 27/06/2022

Análise de Conformidade
de 28/06/2022 a 08/07/2022

ETAPA 1

Conferência dos dados e dos documentos informados
na inscrição.

Divulgação dos Projetos Conformes
11/07/2022

Avaliação dos Projetos

de 27/07/2022 a 26/08/2022

JORNADA DO PRÊMIO

ETAPA 2

Os projetos aprovados na etapa anterior são analisados
e pontuados pela equipe avaliadora.

Divulgação dos Projetos Finalistas
14/09/2022

Apresentação dos Projetos

ETAPA 3

de 11/10/2022 a 13/10/2022

As equipes ﬁnalistas das três categorias dos Poderes
Executivos Municipal e Estadual apresentam seus
projetos para a banca julgadora.

Premiação extra
Os projetos ﬁnalistas da categoria "Projeto de
Resultado" podem participar da etapa de votação
popular, com as seguintes fases:

PREMIAÇÃO
EXTRA

Envio do Vídeo

de 16/09/2022 a 16/10/2022
As equipes interessadas precisam produzir o vídeo e
enviar o endereço web da publicação por formulário.

Voto Popular

de 01/11/2022 a 14/11/2022
A sociedade escolhe por meio de votação qual projeto
vence a categoria.

FIM

Evento de Premiação
01/12/2022
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PRÊMIO INOVES 2022
O que é o Prêmio Inovação na Gestão Pública do
Espírito Santo (Inoves)?
É uma ação para reconhecer e incentivar projetos inovadores,
desenvolvidos de forma colaborativa por quem trabalha no serviço
público capixaba.
Desde o primeiro ciclo, em 2005, mais de 2.000 projetos concorreram,
tendo 250 vencedores que serviram de inspiração para outras iniciativas.
Em 2018, o prêmio passou por uma reestruturação em suas
categorias, atingindo projetos em três fases de maturidade.
Reaﬁrmando o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, o prêmio os incorporou neste ano. Este 15o ciclo
também valoriza aspectos que representam o novo modo de fazer o
serviço público:
Colaboração

Transformação

Diversidade

porque inovação
não se faz só

na vida das
pessoas

de projetos,
pessoas e pontos
de vista

PONTO DE ATENÇÃO

Todas as informações do Inoves 2022 estão no site:
<www.inoves.es.gov.br>.

Como é feita a escolha dos projetos vencedores?
Os projetos são avaliados por uma equipe avaliadora, que é formada
por meio de um edital próprio, fortalecendo a conﬁabilidade do
processo e a integridade dos resultados.
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Além disso, um dos projetos vencedores é eleito por Voto Popular,
possibilitando que as pessoas escolham o projeto inovador que mais se
destaca. Essa participação torna o reconhecimento ainda mais
democrático e participativo.
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PARTICIPAÇÃO
Quem pode se inscrever?
Equipes da Administração Pública do Espírito Santo em nível estadual
e/ou municipal do(a):
• Poder Executivo;
• Poder Legislativo;
• Poder Judiciário;
• Tribunal de Contas;
• Ministério Público;
• Defensoria Pública;
• Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.
As equipes precisam:
• Ter, no mínimo, 2 (duas) e, no máximo, 8 (oito) pessoas;
• Ser compostas porservidores públicos em atividade que são
estatutárias, comissionadas, celetistas ou em designação
temporária.

Pessoas bolsistas e estagiárias podem participar como equipe de
apoio de um projeto.

PONTO DE ATENÇÃO

O número de pessoas da equipe de apoio deve ser equivalente ou
menor que a quantidade de integrantes.

Quem não pode se inscrever?

07

• Projetos que já venceram o Inoves em 2018 e 2020;
• Equipes de consórcios públicos de qualquer natureza;
• Equipes de outros estados do Brasil;
• Equipes de entes federais.
Continua na próxima página!
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Quando ocorrem as inscrições?
Começam no dia 12/05/2022 e terminam no dia 27/06/2022.

Onde fazer a inscrição?
Somente pelo site <www.inoves.es.gov.br>,
preenchimento de um formulário on-line.

Qual o valor da inscrição?
Não há cobrança de taxa, ou seja, a inscrição é gratuita.

através

do
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CATEGORIAS
Quais são as categorias?
Ideia: Projetos inovadores que ainda não foram implementados e
criam processos e/ou serviços que possam gerar benefícios para o
setor público e/ou para a sociedade.
Projeto em Desenvolvimento: Projetos inovadores que já estão em
execução, mas ainda não possuem resultados, ou estão paralisados, e
que possam gerar benefícios para o setor público e/ou para a sociedade.
PONTO DE ATENÇÃO

Caso solicitado, a equipe deve comprovar que o projeto está em
desenvolvimento por meio de relatórios, projeto piloto, protótipo
ou outra forma equivalente.

Projeto de Resultados: Projetos inovadores que possuem resultados
comprovados e que geraram benefícios para o setor público e/ou para
a sociedade.
PONTO DE ATENÇÃO

Caso solicitado, a equipe deve comprovar os resultados do
projeto por meio de relatórios, projeto piloto, protótipo ou outra
forma equivalente.
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CONCORRÊNCIA
E VENCEDORES
Como os projetos concorrem entre si?
Os projetos disputam apenas entre os concorrentes da mesma
categoria e esfera de Poder.

Exemplo de concorrência:
Projetos de resultado do Poder Executivo Estadual não concorrem
com projetos de ideias de Outros Entes Públicos.

Quantos projetos vencem por categoria e esfera de
Poder?
Ao ﬁnal, serão distribuídos 13 prêmios conforme o quadro 01, a seguir:
Quadro 01 - Número de projetos vencedores

Categorias

Esfera de Poder
Executivo
Estadual

Executivo
Municipal

Outros Entes
Públicos

10

Equipe de
Avaliação

Ideia

2

1

1

11

Contato

Projeto em
Desenvolvimento

2

1

1

12

Lista de
Anexos

Projeto de
Resultados

2

1

1

Voto Popular

1

0

0

PONTO DE ATENÇÃO

10

O número total de projetos vencedores em cada categoria pode
ser menor caso não haja concorrentes suﬁcientes classiﬁcados
para o Prêmio.

Continua na próxima página!
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Como acontece o Voto Popular?
O Voto Popular é uma categoria de premiação feita por meio de
votação aberta à sociedade.
Nela, os 6 (seis) projetos ﬁnalistas da categoria Projeto de Resultados
do Poder Executivo Estadual, convocados para a Etapa 03 Apresentações, classiﬁcam-se para o Voto Popular.
PONTO DE ATENÇÃO

Se o mesmo projeto vencer as categorias Projeto de Resultados e
Voto Popular, receberá ambos os certiﬁcados de vencedor. Porém,
o apoio ﬁnanceiro de até 30 mil reais será repassado ao segundo
colocado da Premiação Extra, que também fará parte da
Aceleração de Iniciativas Públicas.
Para participar, as equipes classiﬁcadas devem:
• Produzir um vídeo, com duração máxima de 02 (dois) minutos,
destacando os pontos principais do Plano de Projeto.
• Inserir vídeo no YouTube no formato Público ou no Google Drive
com acesso aberto a qualquer pessoa com o link.
• Enviar o link do vídeo até o dia 28/10/2022 em formulário
encaminhado pela coordenação do Inoves.
PONTO DE ATENÇÃO

A coordenação do Inoves não se responsabiliza por links
quebrados, não listados ou privados pela conta.
O Voto Popular funciona da seguinte forma:
• A votação popular é aberta à sociedade e será informada no site
do Inoves (<www.inoves.es.gov.br>).
• A votação popular e a premiação só acontecem se no mínimo
dois projetos atenderem às regras de envio dos vídeos.
• O projeto vencedor da categoria Voto Popular é aquele que
conseguir o maior número de votos até o momento deﬁnido para o
encerramento da votação.
• Em caso de empate, o período de votação é estendido por um
tempo a ser comunicado pela Coordenação do Inoves.
• O Voto Popular só é válido se feito por pessoas, não sendo
permitido o uso de outras formas digitais, como automação ou
programação, por exemplo.
• Caso sejam identiﬁcadas irregularidades durante a votação
popular, o projeto pode ser retirado do Voto Popular.
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PREMIAÇÃO
O que os vencedores levam?
Os projetos vencedores dos Poderes Executivos Estadual e Municipal
nas três categorias (Ideia, Projeto em Desenvolvimento e Projeto de
Resultados) e na Premiação Extra – Voto Popular recebem:
• Até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de investimento no projeto
em Programa de Aceleração de Iniciativas Públicas;
• Certiﬁcado de projeto vencedor;
• Selo Inoves.
Os projetos vencedores de Outros Entes Públicos (Legislativo e
Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Espírito Santo) nas três categorias recebem:
• Certiﬁcado de projeto vencedor;
• Selo Inoves.
O quadro 02, a seguir, detalha as premiações recebidas em cada
categoria e esfera de Poder do Prêmio:
Quadro 02 - Prêmios por categoria e esfera de Poder

Categorias

Esfera de Poder
Executivo
Estadual

Executivo
Municipal

Outros Entes
Públicos

Ideia

Até R$30 mil
em Aceleração
+ Certiﬁcado
+ Selo Inoves

Até R$30 mil
em Aceleração
+ Certiﬁcado
+ Selo Inoves

Certiﬁcado
+ Selo Inoves

Projeto em
Desenvolvimento

Até R$30 mil
em Aceleração
+ Certiﬁcado
+ Selo Inoves

Até R$30 mil
em Aceleração
+ Certiﬁcado
+ Selo Inoves

Certiﬁcado
+ Selo Inoves

Projeto de
Resultados

Até R$30 mil
em Aceleração
+ Certiﬁcado
+ Selo Inoves

Até R$30 mil
em Aceleração
+ Certiﬁcado
+ Selo Inoves

Certiﬁcado
+ Selo Inoves

Voto Popular

Até R$30 mil
em Aceleração
+ Certiﬁcado
+ Selo Inoves

Continua na próxima página!
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O recurso de R$30 mil é concedido para o projeto por meio da participação completa no Programa de Aceleração de Iniciativas Públicas e
depende do aceite da pessoa que representa legalmente o Órgão ao
qual o projeto está associado.
O aceite é feito pela assinatura do Termo de Compromisso do Órgão,
Anexo 3 deste regulamento, e é solicitado aos projetos vencedores no
início do Programa de Aceleração em 2023. A pessoa que coordena o
projeto e, na sua ausência, quem for suplente são responsáveis pelo
recurso.
PONTO DE ATENÇÃO

A orientação sobre o uso do recurso será apresentada pela
coordenação do Inoves e pela Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Espírito Santo - FAPES às equipes vencedoras.

O prazo para a conclusão da Aceleração será de 12 meses, podendo
ser prorrogado por mais 12 meses, desde que aprovado pela coordenação do Inoves e pela FAPES.

Programa de Aceleração de Iniciativas Públicas
A Aceleração de Iniciativas Públicas é coordenada pelo LAB.ges e
instituições parceiras.
Ela consiste na participação de toda a equipe do projeto em um
programa que aplica metodologias de gestão e desenvolvimento
utilizadas por empreendedores e inovadores, adaptadas à gestão
pública, para alcançar os resultados desejados.
O processo de aceleração prevê ações de planejamento do projeto,
mentorias, eventos e ações de capacitação para o desenvolvimento
do projeto vencedor.

PONTO DE ATENÇÃO
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Caso algum projeto vencedor não aceite ou não possa participar
da Aceleração, o prêmio de até R$30 mil pode ser transferido ao
próximo mais bem classiﬁcado na categoria. Se o mesmo não
puder participar, o recurso não será destinado a nenhum outro
projeto.
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INSCRIÇÃO
Como inscrever seu projeto?
Passo 1: Abra o site <www.inoves.es.gov.br>.
Na seção “Inscreva seu Projeto”, você encontrará o link para a
inscrição do prêmio.
Passo 2: Acesse o link.
Passo 3: Preencha o formulário de inscrição on-line.
O rascunho do formulário está disponível aqui.
Ao longo da inscrição você vai:
Informar:
• Dados da equipe de servidores e apoio técnico;
• Dados do(a) gestor(a) da instituição do(a) coordenador(a) do
projeto;
• Dados da instituição do(a) coordenador(a) do projeto e
parceiros;
• Informações do Plano de Projeto.
Anexar:

10

Equipe de
Avaliação

11

Contato

12

Lista de
Anexos

• Plano de Projeto.

Para lhe ajudar, você pode encontrar o roteiro dos Planos de
Projeto nos links da próxima seção.

PONTO DE ATENÇÃO

Você não pode inscrever o mesmo projeto em duas categorias.
Caso isso aconteça, o projeto será eliminado da categoria inscrita
por último.

14
Continua na próxima página!
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PONTO DE ATENÇÃO

Se sua equipe enviar mais de dois formulários de inscrição para o
mesmo projeto, vamos considerar apenas a última inscrição feita.

O que preciso saber para me inscrever?
• As inscrições para o Inoves serão apenas por meio do formulário,
que pode ser acessado no site <www.inoves.es.gov.br>. Não serão
aceitas outras formas de inscrição;
• Você não paga nada para se inscrever no Prêmio;
• Preencha todos os campos do formulário de inscrição com informações verdadeiras e atualizadas;
• A equipe do projeto é responsável pela veracidade de todas as
informações no formulário de inscrição, no Plano de Projeto, em
vídeos, fotos e outros anexos;
• Seu projeto pode ser inscrito em apenas uma das categorias:
Ideia, Projeto em Desenvolvimento ou Projeto de Resultados;
• Quando enviar a sua inscrição, você concorda com todas as
regras deste regulamento.
PONTO DE ATENÇÃO

Você pode fazer alterações no seu projeto e equipe durante o
período de inscrição.

Se houver alterações após o envio da inscrição, inscreva-se
novamente. A coordenação do Inoves vai considerar a última
inscrição enviada.

PONTO DE ATENÇÃO

Conﬁra tudo antes de enviar. Informações diferentes entre o
Plano de Projeto e a inscrição podem desclassiﬁcar seu projeto.

15
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PONTO DE ATENÇÃO

A coordenação do Inoves não se responsabiliza por prejuízos
causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição,
nem por inscrição não efetivada por quaisquer motivos que
impossibilitem a transferência dos dados.

Em quantos projetos posso participar?
Você pode estar em até 5 (cinco) projetos de qualquer categoria e,
desses, coordenar até 2 (dois) projetos.
• Caso você esteja participando em mais de 5 (cinco) projetos, seu
nome será retirado dos projetos recebidos além do limite;
• Se você coordenar mais de 2 (dois) projetos, seu nome será retirado dos projetos recebidos além do limite. Nesse caso, quem for
suplente assumirá a coordenação.
Em ambos os casos, a equipe e os projetos não serão prejudicados,
exceto em casos em que a equipe ﬁque com 1 (um) participante.

Quando acontecem as inscrições?
De 12/05/2022 a 27/06/2022. Você não poderá inscrever projetos
depois da data limite.

Que outras informações sobre a inscrição é preciso
saber?
Quando você e sua equipe se inscrevem no Inoves, vocês concordam
que a Seger utilize todo o conteúdo gerado no Ciclo 2022 para ﬁns de
divulgação, podendo ser física ou digital. Isso inclui, entre outras coisas,
projetos, nomes, imagens e vozes, tudo conforme diz a Lei n°
9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).
A utilização é por tempo indeterminado e todas as informações podem
ser divulgadas, na íntegra, no site do Prêmio após o encerramento do
ciclo de premiação.

Os casos que não foram citados neste Regulamento serão
decididos pela coordenação do Inoves.
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PLANO DE PROJETO
O que é um Plano de Projeto?
No Plano de Projeto, sua equipe descreve a Ideia, o Projeto em
Desenvolvimento ou o Projeto de Resultados que concorrerá ao
Prêmio. Para guiar a escrita do Plano de Projeto, use o modelo
conforme sua categoria:
• Ideia;
• Projeto em Desenvolvimento e Projeto de Resultados.
O preenchimento do Plano de Projeto segue um roteiro de perguntas
orientadoras baseadas nos critérios de avaliação do Prêmio, conforme
descrito a seguir:
a) Por que a iniciativa é inovadora?
b) Quais foram os resultados atingidos pela iniciativa?
c) Qual é a relevância da iniciativa para a sociedade?
d) Como a iniciativa contou com a participação de seus usuários?
e) Como os recursos foram utilizados?
f) Quais são os mecanismos de transparência que a iniciativa
promove?
g) Quais são as parcerias do projeto?
h) Como a iniciativa se relaciona aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)?
i) Como a iniciativa pode ser replicada?

O que são os ODS?
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma
agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas
sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.
Cada vez mais esses objetivos têm pautado as ações governamentais em todo o mundo.
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AVALIAÇÃO
Como serão julgados os projetos inscritos?
A avaliação dos projetos inscritos passa por três etapas:
• Etapa 01 - Conferência do Projeto (Análise de Conformidade);
• Etapa 02 - Avaliação do Plano de Projeto;
• Etapa 03 - Apresentações.

1

Prêmio
Inoves 2022

2

Participação

3

Categorias

4

Concorrência

O que pode levar seu projeto à desclassiﬁcação?

5

Premiação

Em qualquer etapa, quando forem identiﬁcados:
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Além destas etapas, os projetos ﬁnalistas da categoria Projeto de
Resultados do Poder Executivo Estadual concorrem à Premiação
Extra - Voto Popular.

• Conteúdo considerado ofensivo (apologia à violência,
discriminação, conteúdo de natureza político-partidária ou
outros);
• Requisitos fora da categoria escolhida;
• Incoerências nas informações recebidas pela coordenação do
Prêmio, Equipe Avaliadora ou Banca Julgadora;
• Não atendimento aos requisitos deste Regulamento.

O que é a Etapa 01 de Conferência do Projeto (Análise de
Conformidade)?
Nesta primeira etapa, a coordenação do Inoves veriﬁca se a inscrição e
o Plano de Projeto estão de acordo com as regras do Regulamento.
Os projetos sem irregularidades de todas as categorias avançam para a
Etapa 02.

O que é a Etapa 02 de Avaliação do Plano de Projeto?
Nesta etapa, os Planos de Projeto serão distribuídos à equipe
avaliadora de acordo com suas especialidades, quando possível.

18

Cada projeto é avaliado por um grupo de avaliadores e pontuados com
base em 9 (nove) critérios e seus respectivos pesos, descritos no
quadro 5.
A nota ﬁnal de cada projeto será a média aritmética (média simples) das
médias ponderadas, desprezada a menor, de cada avaliador.
Continua na próxima página!
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Objetivando promoção por seleção dos servidores efetivos do governo
do estado, os projetos que tiverem nota ﬁnal acima de 70% em relação
à maior pontuação da respectiva categoria na Etapa 02 - Avaliação do
Plano de Projeto, serão considerados semiﬁnalistas.

Média Ponderada
Multiplicamos cada nota da banca avaliadora pelo peso respectivo
ao seu critério. Depois somamos o resultado e dividimos pela soma
dos pesos. Ela é utilizada para valorizar os critérios mais
importantes do Prêmio.
Média Aritmética (Média Simples)
É a soma das notas dadas pela banca avaliadora dividida pelo
número total de notas.

Os projetos com as melhores notas de cada categoria por Esfera de
Poder avançam para a Etapa 03 e são considerados ﬁnalistas. O
número de ﬁnalistas é deﬁnido no quadro 03.
Quadro 03 - Número de ﬁnalistas/apresentações por
Categoria e Esfera de Poder

Esferas de Poder

Ideia

Desenvolvimento

Projeto em

Projeto de
Resultados

Poder Executivo
Municipal

3

3

3

6

6

6

10

Equipe de
Avaliação

11

Contato

Poder Executivo
Estadual

12

Lista de
Anexos

Total

19

Categorias

27

Deﬁnição dos projetos vencedores de “Outros Entes
Públicos”:
Na Etapa 02 - Avaliação do Plano de Projeto, são deﬁnidos os 3
vencedores de “Outros Entes Públicos”, sendo vencedor o projeto
com melhor nota ﬁnal na respectiva categoria: Ideia, Projeto em
Desenvolvimento e Projeto de Resultados.
A divulgação desse resultado será feita junto aos demais no resultado ﬁnal.
Continua na próxima página!
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O que é a Etapa 03 de Apresentações?
Nesta última etapa, os ﬁnalistas dos Poderes Executivo Estadual e
Municipal apresentam seus projetos a uma Banca Julgadora.
• Esta etapa poderá ser presencial ou on-line;
• A apresentação tem duração de 10 minutos e deve ser feita por
um dos integrantes da equipe;
• A coordenação do Inoves comunicará às equipes por e-mail a
data, o formato e as orientações para as apresentações, com
antecedência mínima de 15 dias;
• A Banca Julgadora poderá solicitar mais informações sobre o
projeto;
• O número de vencedores de cada categoria concorrente nesta
etapa está descrito no quadro 04 - Número de projetos
vencedores por Categoria e Esfera de Poder.
Cada projeto é avaliado por uma Banca Julgadora de até 5 (cinco)
pessoas e pontuado com base em 6 (seis) critérios e seus respectivos
pesos, descritos no quadro 06.
A nota ﬁnal de cada projeto será uma nota de consenso da Banca
Julgadora, tendo como referência a média aritmética (média simples)
das médias ponderadas de cada avaliador.
Os projetos com melhor pontuação ao ﬁnal da Etapa 03 Apresentações, serão os vencedores do Prêmio Inoves. O número de
vencedores é deﬁnido no quadro 04.
Quadro 04 - Número de projetos vencedores por
Categoria na Etapa de Apresentação

Esferas de Poder

Categorias
Ideia

Desenvolvimento

Projeto em

Projeto de
Resultados

Poder Executivo
Municipal

1

1

1

Poder Executivo
Estadual

2

2

2

Total

9

20
Continua na próxima página!
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PONTO DE ATENÇÃO

O Projeto será desclassiﬁcado nesta etapa se:
1. Não participar da Etapa 03 - Apresentações;
2. A Banca Julgadora identiﬁcar incoerência entre a Apresentação
e o Plano de Projeto;
3. For identiﬁcado conteúdo considerado ofensivo (apologia à
violência, discriminação, conteúdo de natureza político-partidária
ou outros).
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
Quais são os critérios da Etapa 02 de Avaliação do Plano
de Projeto?
Os critérios de avaliação utilizados pela Equipe Avaliadora para
pontuar cada projeto e seus respectivos pesos estão descritos no
quadro 05.
Quadro 05 - Critérios de Avaliação para o
Plano de Projeto: Pesos e Descrições

Critérios

Peso

Como o projeto atende ao critério

3

Evidencie o caráter inovador da iniciativa, identiﬁcando as práticas inovadoras, relatando a capacidade do projeto de transformar visões, comportamentos e processos e de produzir novos resultados.

2

Apresente os resultados alcançados (ou esperados,
no caso da categoria ideia) pelo projeto,
demonstrando sua capacidade de atingir os
objetivos propostos. Explique a forma de mensurar e
avaliar
os
resultados,
apresentando
seus
indicadores.

Participação
das(das)
usuárias(os)

2

Descreva como o projeto envolveu as(os)
beneﬁciárias(os) - cidadãs(ãos) ou servidoras(es) em uma ou mais etapas do projeto (ideia,
planejamento, execução e avaliação), destacando a
metodologia, formatos ou instrumentos utilizados.

Relevância para
a sociedade

2

Caracterize a relevância do tema e do objetivo do
projeto e sua contribuição para a sociedade, destacando os impactos positivos alcançados ou esperados na vida das(dos) cidadãs(ãos).

2

Explique como os recursos foram ou podem ser
utilizados, relacionando-os com o alcance dos
objetivos e resultados. Aborde aspectos quantitativos e qualitativos. Considere como recursos:
• Humanos: função e a atuação das pessoas
envolvidas.
• Financeiros: como os recursos monetários
foram aplicados.
• Tecnológicos: instrumentos, interfaces e
plataformas tecnológicas usadas.

1

Especiﬁque os meios utilizados para tornar públicas
as informações do projeto, possibilitando que a(o)
cidadã(ão) tenha clareza dos serviços ofertados
e/ou acompanhe as ações realizadas.

1

Apresente pessoas ou instituições parceiras do
projeto,
estabelecidas
ou
em
potencial,
demonstrando o seu papel, envolvimento e
contribuição para o alcance dos objetivos do
projeto.

Inovação
Efetividade dos
Resultados

Uso eﬁciente
de recursos

Transparência

22

Parcerias

Continua na próxima página!
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Continuação do quadro 05

Critérios
Relação com os
ODS
Replicabilidade

Como o projeto atende ao critério

1

Relacione o seu projeto com um ou mais Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) e
descreva como o projeto busca alcançá-lo(s).

1

Descreva as possibilidades de replicação total ou
parcial do projeto em outros ambientes públicos ou
outras organizações e instituições, considerando os
métodos, técnicas e práticas aplicadas ou
planejadas.

O que acontece se houver empate?
O desempate será feito pela maior pontuação nos critérios descritos
no quadro 05, na ordem em que se apresentam.

Quais são os critérios da Etapa 03 de Apresentações?
Os critérios de avaliação, utilizados pela Banca Julgadora para pontuar
os projetos e seus respectivos pesos, estão descritos no quadro 06.
Quadro 06 - Critérios de Avaliação para as Apresentações

Critérios

Peso

Inovação

3

Evidencie o caráter inovador da iniciativa,
identiﬁcando as práticas inovadoras, relatando a
capacidade do projeto de transformar visões,
comportamentos e processos e de produzir novos
resultados.

Relevância para
a sociedade

2

Caracterize a relevância do tema e do objetivo do
projeto e sua contribuição para a sociedade,
destacando os impactos positivos alcançados ou
esperados na vida das(os) cidadãs(ãos).

2

Apresente os resultados alcançados (ou esperados,
no caso da categoria ideia) pelo projeto,
demonstrando sua capacidade de atingir os
objetivos propostos. Explique a forma de mensurar e
avaliar os resultados, apresentando seus indicadores.

1

Descreva como o projeto envolveu os(as)
beneﬁciárias(os) - cidadãs(ãos) ou servidoras(es) em uma ou mais etapas do projeto (ideia,
planejamento, execução e avaliação), destacando a
metodologia, formatos ou instrumentos utilizados.

1

Explique como os recursos foram ou podem ser
utilizados, relacionando-os com o alcance dos
objetivos
e
resultados.
Aborde
aspectos
quantitativos e qualitativos. Considere:
• Recursos Humanos: função e a atuação das
pessoas envolvidas.
• Recursos Financeiros: como os recursos
monetários foram aplicados.
• Recursos Tecnológicos:
instrumentos,
interfaces e plataformas tecnológicas usadas.

1

Especiﬁque os meios utilizados para tornar públicas
as informações do projeto, possibilitando que a(o)
cidadã(ão) tenha clareza dos serviços ofertados e/ou
acompanhe as ações realizadas.

Efetividade dos
Resultados
Participação
das(dos)
usuárias(os)

Uso eﬁciente
de recursos

23

Peso

Transparência

Como o projeto atende ao critério
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EQUIPE DE
AVALIAÇÃO
O que é a Equipe de Avaliação?
A Equipe de Avaliação do Prêmio Inoves será composta por
proﬁssionais da área de inovação selecionados por meio de um edital,
de forma impessoal, e acompanhados pela coordenação do Inoves.
A Equipe de Avaliação se divide em dois grupos de acordo com as
etapas de avaliação do Inoves:
• Equipe Avaliadora: responsável pelas avaliações dos Planos de
Projeto na Etapa 02;
• Banca Julgadora: responsável pelo julgamento dos projetos
ﬁnalistas na Etapa 03.

Como é selecionada a Equipe de Avaliação?
O processo de seleção para compor a Equipe de Avaliação é feito
através de um edital especíﬁco, publicado pela coordenação do Inoves
no site: <www.inoves.es.gov.br>.
A participação nas bancas do Prêmio Inoves é voluntária.
Para proporcionar imparcialidade, as pessoas da Equipe de Avaliação
não podem ter conﬂito de interesse com os projetos a serem avaliados
por elas.
Toda a conduta da Equipe de Avaliação deve ser pautada pelo Código
de Ética e as Regras de Conduta, a ser disponibilizado no momento da
capacitação da respectiva Equipe..
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CONTATOS
O que fazer em caso de dúvidas ou maiores informações?
Entre em contato através dos seguintes canais de comunicação:
Coordenação do Inoves 2022
inoves@seger.es.gov.br
(27) 3636-5276
Site do Inoves 2022
<www.inoves.es.gov.br>
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LISTA DE ANEXOS
Quais documentos se associam a este Regulamento?
• Anexo 1: Plano de Projeto da categoria Ideia.
• Anexo 2: Plano de Projeto das categorias Projeto em Desenvolvimento e Projeto de Resultados.
• Anexo 3: Termo de Compromisso do Órgão (exclusivo para os
vencedores).

Clique aqui para acessar os anexos!

Prêmio Inoves 2022

REGULAMENTO DO PRÊMIO
INOVAÇÃO NA GESTÃO
PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
Navegue
entre os
capítulos:

1

Prêmio
Inoves 2022

2

Participação

3

Categorias

4

Concorrência

5

Premiação

6

Inscrição

7

Plano de
Projeto

8

Avaliação

9

Julgamento

10

Equipe de
Avaliação

11

Contato

12

Lista de
Anexos

Como este regulamento foi construído?
Buscando tornar a estrutura e a linguagem mais acessíveis para as
pessoas que podem participar do Prêmio Inoves, o Laboratório de
Inovação na Gestão (LAB.ges) elaborou este Regulamento. Foram
utilizadas, como base, as abordagens da Linguagem Simples e da
Acessibilidade Textual e Terminológica (ATT) — metodologias de
comunicação úteis para criar condições para a produção de mensagens
escritas em formato mais claro e inclusivo.
Para a estruturação textual, foram aplicados conceitos e métodos da
primeira Oﬁcina de Simpliﬁcação de Editais. Essa Oﬁcina foi
ministrada por pesquisadoras da área de Linguística, Profa. Dra. Aline
Evers, associada à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS), e Profa. Dra. Maria José Bocorny Finatto, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ambas lidam com
o tema da ATT e com a simpliﬁcação de materiais escritos desde 2010.
O design editorial do Regulamento foi estruturado pelo LAB.ges e
auxiliado por estudantes que compõem à Empresa Júnior de
Comunicação Social (Ecos Jr.) da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES).
A Oﬁcina e a Diagramação foram ﬁnanciadas pela Resolução Nº
292/2021 da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito
Santo (FAPES) - Implementação da Agenda 2.0 no LAB.ges.

Cooperação:

Realização:
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