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E D I T A L     No    001/2016 

 

 

Lançamento do Prêmio de Boas Práticas em 

Gestão Pública UDESC/ESAG – Edição 2016 

 

 

O Diretor Geral do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas - ESAG, 

da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, torna público o presente 

Edital convidando órgãos públicos (da administração direta ou indireta), organizações 

da sociedade civil no Estado de Santa Catarina e empresas que desenvolvem um 

conjunto de ações e procedimentos que consolidam avanços na realização do 

interesse público para se candidatarem ao Prêmio de Boas Práticas em Gestão 

Pública UDESC/ESAG, Edição 2016, nos termos do Regulamento que integra este 

Edital.  

 

1. DO PRÊMIO 

 

O Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública UDESC/ESAG, iniciativa do 

Departamento de Administração Pública, do Centro de Ciências da Administração e 

Socioeconômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina,  realizado com 

diversos parceiros, tem como finalidade identificar, reconhecer, estimular e premiar 

práticas inovadoras de gestão pública. 

 

Entende-se por práticas inovadoras de gestão pública um conjunto de ações e 

procedimentos que consolidam avanços na realização do interesse público, 

implementado em órgãos públicos e em organizações da sociedade civil no estado de 

Santa Catarina. 

 

O tema geral da primeira edição do Prêmio (2016) é transparência com cidadania, 

entendido como práticas que promovam o engajamento entre governantes e cidadãos 

na realização da transparência pública.  

 

 

2. DO OBJETIVO 

 

O objetivo do Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública UDESC/ESAG é identificar, 

reconhecer e estimular práticas inovadoras que, fundamentadas em princípios 

democráticos, geram avanços na realização do interesse público; e incentivar a 

participação e a troca de experiências entre servidores e integrantes de organizações 
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da sociedade civil do Estado de Santa Catarina na realização de projetos inovadores 

e criativos para a gestão pública, formando uma rede de boas práticas. 

 

3.  DO CRONOGRAMA 

 

Período de Inscrição - 22 de fevereiro a 22 de abril de 2016 

Divulgação do pré-qualificados e elegíveis - 29 de abril de 2016 

Recurso quanto a elegibilidade - 2 a 6 de maio de 2016 

Divulgação dos finalistas - 27 de maio de 2016 

Apresentação dos trabalhos finalistas e Evento de Premiação - 15 e 16 de junho de 

2016. 

 

4. DO REGULAMENTO 

 

Os critérios e demais informações constam do Regulamento, disponível pelo site 

www.premiogestãopública.com.br 

 

5. DA PREMIAÇÃO 

 

O evento de premiação acontecerá na Udesc/ Esag em Florianópolis. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 - O Edital do Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública e seus anexos e todos 

os comunicados oficiais referentes ao processo seletivo serão divulgados no site 

www.premiogestaopublica.com.br. 

 

6.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comissão Organizadora do Prêmio e, 

nestes casos, suas decisões serão irrecorríveis.  

 

6.3. Os responsáveis e demais profissionais envolvidos nas práticas selecionadas e 

premiadas autorizam, sem quaisquer ônus, a utilização do nome, imagem, voz e 

informações prestadas durante o processo de participação da premiação, para fins de 

pesquisa ou de divulgação em qualquer meio de comunicação.  

 

6.4. Fica igualmente franqueado aos responsáveis pelas práticas selecionadas e 

premiadas o uso do resultado da seleção para os mesmos fins.  

 

6.5. Dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser esclarecidas através do e-

mail premioesag@gmail.com.  

 

http://www.premiogestaopublica.com.br/
mailto:premioesag@gmail.com
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6.6. As respostas a questionamentos de interesse comum serão divulgadas no site 

www.premiogestaopublica.com.br. É dever dos participantes acompanhar as notícias 

através da Internet. Pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados até 4 

(quatro) dias úteis anteriores à data de encerramento das inscrições, até às 17h30min. 

 

6.5 - Este edital entra em vigor nesta data. 

 

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2016. 

 

http://www.premiogestaopublica.com.br/

