
1º PRÊMIO SERVIDOR INOVADOR DE SÃO CARLOS – 2022

   

  Regulamentado pelo Decreto 606 de 26 de novembro de 2021 ( saiba mais )

   

  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 606, de 26 de novembro de 2021, torna
pública a abertura da seleção para o concurso Prêmio Servidor Inovador, nos termos e
condições previstos neste edital.

   

  CLIQUE E CONFIRA O EDITAL NA &Iacute;NTEGRA DO 1&ordm; PR&Ecirc;MIO
SERVIDOR INOVADOR DE S&Atilde;O CARLOS &ndash; 2022

   

  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  São objetivos do Prêmio Servidor Inovador:

  a) incentivar, estimular e disseminar a implementação de práticas inovadoras que contribuam
para a melhoria dos serviços públicos municipais;
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  b) desenvolver um banco de idéias que seja referência e sirva de inspiração para outras
iniciativas no serviço público municipal;

  c) reconhecer, valorizar e premiar os agentes que atuam de forma proativa para a melhoria da
gestão pública e para a qualidade dos serviços prestados.

  1.1. - O Prêmio será concedido por meio de concurso.

  1.2. - O concurso será promovido pela Secretária Municipal de Meio Ambiente, Ciência,
Tecnologia e Inovação publicada no Diario Oficial do municipio de nº 1865 em 02 de dezembro
de 2021”.

  1.3. - É requisito obrigatório para participação neste concurso que os candidatos sejam
servidores e ou estagiários.

  1.4. - Para fins de participação nesse concurso consideram-se:

  a) servidores: profissionais estatutários e celetistas em atividade na administração direta e
indireta do poder executivo municipal detentores de cargos de provimento efetivo, em comissão
e por contrato, empregados públicos e servidores de outros órgãos ou entidades públicas
oficialmente cedidos para o município.

  b) Estagiários devidamente cadastrados na Seção de Estágio, Recrutamento e Seleção, em
atividade na administração direta e indireta do poder executivo municipal.

  1.5. - O concurso consistirá em avaliação e premiação de trabalhos apresentados por
servidores e estagiários inscritos nas condições descritas neste edital.
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  INSCRIÇÃO

  As inscrições para participação no concurso serão realizadas a partir de 07/01/2022 até o dia
15/07/2022

   

  DOWNLOADS:

  
    -     ANEXO I - FICHA DE INSCRI&Ccedil;&Atilde;O   
    -     ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO CONCURSO SERVIDOR INOVADOR   
    -     ANEXO IV - REQUISITOS E FORMAS DE APRESENTA&Ccedil;&Atilde;O DOS
PROJETOS DE MEN&Ccedil;&Atilde;O HONROSA
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