
1 

 
 

 

 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2021 AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2019 

 

3ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO PÚBLICA DE SANTA 
CATARINA 

 

O Presidente da Comissão Organizadora da 3ª Edição do Prêmio de Boas Práticas em 
Gestão Pública de Santa Catarina,  

CONSIDERANDO que as etapas de seleção das práticas classificadas como "Boas 
Práticas" e das finalistas da 3ª Edição do Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública de 
Santa Catarina já foram finalizadas no ano de 2020; 

CONSIDERANDO que, em face da situação de emergência epidemiológica causada pelo 
COVID-19, as demais etapas da 3ª Edição do Prêmio foram suspensas, conforme 
comunicado publicado em 06.08.2020; 

CONSIDERANDO que o aumento de casos de infectados pelo COVID-19 e o eventual 
agravamento das regras sanitárias de prevenção ao contágio do novo coronavírus não 
permitem estabelecer, com segurança, uma data para realização de evento presencial 
no decorrer do ano de 2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar a saúde e a integridade física dos 
organizadores, participantes e parceiros da 3ª Edição do Prêmio de Boas Práticas em 
Gestão Pública de Santa Catarina; 

CONSIDERANDO que a enquete realizada pela Comissão Organizadora junto aos 
finalistas, em 2020, indicou a aceitação da realização de um evento no formato virtual; 
e, por fim, 

CONSIDERANDO o inestimável benefício advindo do potencial replicador de boas 
práticas relacionadas ao tema da 3ª Edição do Prêmio, transparência com cidadania, 
especialmente em momento tão desafiador para a Gestão Pública; 
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CONSIDERANDO a imprevisibilidade para realizações de viagens e eventos presenciais; 

resolve RETIFICAR o Edital de Chamada Pública Nº 001/20191 da 3ª Edição do Prêmio 
de Boas Práticas em Gestão Pública de Santa Catarina, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º O art. 14 do Edital de Chamada Pública Nº 001/2019 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 14 Os encargos atribuíveis aos participantes concorrentes ao Prêmio 
decorrerão de confecção de material para divulgação das “Boas Práticas” no site 
e nas redes sociais do Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública de Santa 
Catarina, bem como da disposição dos recursos tecnológicos necessários à 
participação no evento virtual de apresentação das práticas finalistas e de 
premiação.” 

 

Art. 2º A etapa “Evento de Apresentação das Práticas Classificadas e Finalistas e 
Cerimônia de Premiação”, prevista no art. 18 do Edital de Chamada Pública Nº 
001/2019, ocorrerá, de forma virtual, na data/período: 20 a 22 de julho de 2021, 
conforme programação que será oportunamente divulgada pela Comissão 
Organizadora no site www.udesc.br/esag/premio; 

 

Art. 3º O item “III – Etapa de Apresentação”, previsto no art. 20 do Edital de Chamada 
Pública Nº 001/2019 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“III – Etapa de Apresentação 

a) Todas as “Boas Práticas” classificadas serão divulgadas no site e nas redes 
sociais do Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública de Santa Catarina, de 
acordo com modelo definido pela Comissão Organizadora do Prêmio; 

b) As 03 (três) “Boas Práticas” mais bem classificadas em cada categoria e em 
cada modalidade serão apresentadas oralmente, de forma virtual, durante 
os dias do Evento de Apresentação das Práticas Classificadas e Finalistas, de 
acordo com a programação que será oportunamente divulgada pela 
Comissão Organizadora no site www.udesc.br/esag/premio;  

c) A apresentação oral será realizada virtualmente, na forma e meio que serão 
oportunamente divulgados pela Comissão Organizadora no site 
www.udesc.br/esag/premio;  

d) A apresentação oral, de caráter classificatório, consiste na avaliação da 
prática pela Comissão Julgadora, com base nos critérios da etapa de Mérito 
e na qualidade da apresentação virtual, quanto a:  

 

CRITÉRIO  NOTA 

 
1 Disponível em: 
https://www.udesc.br/arquivos/esag/id_cpmenu/1351/EDITAL_PR_MIO_2020_15759400351713_1351.
pdf.  

http://www.udesc.br/esag/premio
http://www.udesc.br/esag/premio
http://www.udesc.br/esag/premio
https://www.udesc.br/arquivos/esag/id_cpmenu/1351/EDITAL_PR_MIO_2020_15759400351713_1351.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/esag/id_cpmenu/1351/EDITAL_PR_MIO_2020_15759400351713_1351.pdf
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Clareza e coerência na argumentação 0 – 10 

Estética e equilíbrio no uso do tempo 0 – 10 

Pertinência das respostas na arguição 
dos membros da Comissão Julgadora 

0 – 20 

 

e) O(s) autor(es) que não cumprirem essa etapa terão suas práticas 
desclassificadas e não concorrerão à premiação. 

f) A apresentação deve contemplar, no mínimo: a origem da prática, seus 
objetivos, metodologia, abrangência, recursos envolvidos, indicadores e 
resultados. Após a apresentação, o(s) autor(es) serão arguidos por membros 
da Comissão Julgadora.” 

 

Art. 4º O inciso II do art. 24 do Edital de Chamada Pública Nº 001/2019 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“ Art. 24 [...] 

II – Indicar as práticas classificadas como “Boas Práticas” em cada categoria e 
cada modalidade para divulgação no site e nas redes sociais do Prêmio de Boas 
Práticas em Gestão Pública de Santa Catarina;” 

 

Art. 5º O art. 25 do Edital de Chamada Pública Nº 001/2019 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 25 O Evento de Premiação será realizado de forma virtual, conforme meio 
e Cronograma do Prêmio e Programação a serem divulgados no site 
www.udesc.br/esag/premio.” 

 

Art. 6º O art. 26 do Edital de Chamada Pública Nº 001/2019 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 26 Os prêmios concedidos nesta 3ª Edição do Prêmio de Boas Práticas em 
Gestão Pública de SC serão:  

I – Para o 1º lugar em cada uma das categorias e das modalidades:  

a) Divulgação das práticas em revista de divulgação científica, redes sociais e 
em eventos das entidades parceiras do Prêmio; 

b) Uma vaga em curso de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância; 
c) Certificado de Reconhecimento.  

§ 1º O curso do qual participará o premiado será definido pela Comissão 
Organizadora do Prêmio e seus parceiros e divulgado no evento de premiação; 

§ 2º A Comissão Organizadora do Prêmio e os parceiros viabilizarão a inscrição 
no curso; 

http://www.udesc.br/esag/premio
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§ 3º Na impossibilidade de o autor principal usufruir da premiação, poderá ceder 
a outro integrante da prática, devidamente inscrito no Prêmio, assinando sua 
desistência e autorizando a concessão do usufruto, desde que, no caso da 
participação no evento objeto da premiação, a cessão ocorra anteriormente à 
realização da inscrição do vencedor; 

§ 4º Na impossibilidade de o vencedor usufruir da premiação concedida, este 
perderá o direito à premiação.  

 

II – Para o 2º lugar e o 3º lugar, em cada uma das categorias e das modalidades:  

a) Certificado de Reconhecimento.  

 

III – Para a prática “Vencedora Geral”: 

a) Produção de um vídeo institucional sobre a prática vencedora;  

b) Troféu;  

c) Certificado de Reconhecimento.  

 

IV – Para todas as práticas classificadas como “Boas Práticas” em cada uma das 
categorias e modalidades:  

a) Certificado de Reconhecimento.” 

 

 

Florianópolis-SC, 23 de junho de 2021. 

 

 

________________________________ 

ORLANDO VIEIRA DE CASTRO JÚNIOR 

Presidente da Comissão Organizadora da 

3ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO PÚBLICA DE SANTA 
CATARINA 


