Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB -

Continuam abertas as inscrições para Prêmio de Boas Práticas
Notícias
Postado em: 08/07/2019 10:36

Inscrições acontecem até 22 de julho de 2019 através do site www.valorizaservidor.ba.gov.br

Servidores estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que desejam participar do
Prêmio de Boas Práticas têm até o dia 22 de julho para realizar suas inscrições. Lançada em 2007,
a premiação chega à sua 10ª edição em 2019, reconhecendo projetos e atividades de servidores
que melhoram a prestação de serviços do Estado, através de ações inovadoras ou com resultados
comprovados para uma melhor gestão dos recursos públicos.
As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, através do site
www.valorizaservidor.ba.gov.br. Podem se inscrever um servidor ou um grupo de até 10 servidores,
informando o nome da ação, quando foi criada e o resumo de suas atividades, de acordo com
orientações do formulário. Os vencedores são anunciados durante a cerimônia de premiação,
prevista para o mês de outubro, em data e local a serem divulgados posteriormente.
Uma comissão - formada por representantes das secretarias da Administração (saeb) e do Trabalho
(Setre), Casa Civil, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), Poder
Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública - realiza a triagem dos projetos
inscritos dentro de uma nota de corte, definida pela mesma. Em seguida, é realizada uma visita in
loco, quando é feita uma segunda avaliação. Dentre os critérios de avaliação estão abrangência e
sustentabilidade do projeto, benefícios, tempo de dedicação do servidor e economicidade gerada
pela ação.
O Prêmio de Boas Práticas de Trabalho no Serviço Público Estadual é concedido a cada dois anos,
por ocasião da data comemorativa do Dia do Servidor Público e como parte da política de
valorização do funcionalismo estadual. Sua última edição aconteceu em 2017, de acordo com a Lei
n° 13.716/2017, que agora alterna a sua realização a cada ano com o Prêmio Servidor Cidadão.
Confira abaixo os valores da premiação de acordo com as colocações:
Premiação 1º Lugar: R$ 10.000,00
Premiação 2º Lugar: R$ 7.000,00
Premiação 3º Lugar: R$ 5.000,00
Premiação 4º Lugar: R$ 3.000,00
Premiação 5º Lugar: R$ 2.000,00
Premiação do 6º ao 10º Lugar: R$ 1.000,00
Serviço: Prêmio Boas Práticas Inscrição: até 22 de julho de 2019 através do site
www.valorizaservidor.ba.gov.br + Informações: Diretoria de Valorização e Desenvolvimento de
Pessoas (Saeb/DDE), através dos telefones (71)3115-1553/1558.
http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
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