
  

1º Prêmio Inova Minas Gerais 

Categoria "Ideias Inovadoras Implementáveis"  Categoria "Iniciativas Implementadas de Sucesso" 

Descrição 

A Categoria “Ideias Inovadoras Implementáveis” tem como 

característica principal a apresentação de ideias de servidores ou 

grupo de servidores, provenientes de conhecimento próprio e/ou 

experiências adquiridas no exercício de sua função. As ideias dessa 

categoria são aquelas AINDA NÃO IMPLEMENTADAS. 

A Categoria “Iniciativas Implementadas de Sucesso” tem como 

característica principal a apresentação de INICIATIVAS 

IMPLEMENTADAS provenientes da idealização, do 

desenvolvimento e da implementação de projeto com esforço e 

conhecimento próprio do servidor ou grupo de servidores no exercício 

de sua função. A iniciativa deve estar em vigência e contar com, no 

mínimo, seis meses de implementação efetiva das ações, até a data de 

início do período de inscrição, apresentar e comprovar resultados 

mensurados e não ter sido premiada em edições anteriores do Prêmio 

Excelência em Gestão Pública do Estado de Minas Gerais. 

Modalidades 

Inovação em Processos 

Organizacionais 
Inovação em Políticas Públicas 

Inovação em Processos 

Organizacionais 
Inovação em Políticas Públicas 

Descrição 

A característica dessa modalidade 

é a apresentação de iniciativas que 

contenham introdução de novas 

formas ou revisão das formas 

existentes de realização ou 

organização dos processos de 

trabalho, que contribuam com o 

aprimoramento do desempenho do 

órgão e de seus servidores. Seu 

foco é sua própria organização e 

seus colaboradores. 

A característica principal dessa 

modalidade é a apresentação de 

iniciativas que introduzam novas 

formas de atuação do poder 

público, no atendimento de uma 

demanda ou resposta de um 

problema, a partir da mobilização 

de diferentes recursos (humanos, 

materiais, físicos, administrativos 

e financeiros) e de diferentes 

agentes, públicos ou privados ou 

cidadãos, que gere impacto 

social. Seu público alvo é o 

cidadão. 

A característica dessa modalidade 

é a apresentação de iniciativas que 

contenham introdução de novas 

formas ou revisão das formas 

existentes de realização ou 

organização dos processos de 

trabalho, que contribuam com o 

aprimoramento do desempenho do 

órgão e de seus servidores. Seu 

foco é sua própria organização e 

seus colaboradores. 

 

A característica principal dessa 

modalidade é a apresentação de 

iniciativas que introduzam novas 

formas de atuação do poder 

público, no atendimento de uma 

demanda ou resposta de um 

problema, a partir da mobilização 

de diferentes recursos (humanos, 

materiais, físicos, administrativos e 

financeiros) e de diferentes 

agentes, públicos ou privados ou 

cidadãos, que gere impacto social. 

Seu público alvo é o cidadão. 

Temáticas 

• Gestão da Tecnologia da 

Informação e Comunicação; 

• Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas; 

• Planejamento e Gestão 

Orçamentária e Financeira; 

• Gestão de Materiais e Serviços, 

Logística e Patrimônio; 

• Sustentabilidade; 

• Simplificação de Processos de 

Trabalho; 

• Governança Social; 

• Responsabilização e 

Transparência; 

• Avaliação e Monitoramento de 

Políticas Públicas; 

• Outros; 

• Economia solidária; 

• Inclusão social; 

• Cooperativismo e 

associativismo; 

• Apoio a agricultura familiar e 

aos produtores rurais; 

• Inserção de jovens egressos; 

• Convívio nas escolas; 

• Cuidado com a saúde no 

campo; 

• Judicialização da saúde; 

• Turismo regional. 

• Gestão da Tecnologia da 

Informação e Comunicação; 

• Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas; 

• Planejamento e Gestão 

Orçamentária e Financeira; 

• Gestão de Materiais e Serviços, 

Logística e Patrimônio; 

• Sustentabilidade; 

• Simplificação de Processos de 

Trabalho; 

• Governança Social; 

• Responsabilização e 

Transparência; 

• Avaliação e Monitoramento de 

Políticas Públicas; 

• Outros; 

• Água e Saneamento; 

• Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; 

• Arte e Cultura; 

• Defesa Social; 

•Desenvolvimento Agrário; 

•Desenvolvimento Econômico; 

• Direitos Humanos, Participação 

Social e Cidadania; 

• Educação; 

• Esportes e Lazer; 

• Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; 

• Saúde; 

• Trabalho e Desenvolvimento 

Social; 

• Transportes e Obras Públicas; 

• Turismo. 


