
 

 

EDITAL Nº  01, de 11 de outubro de 2016 

 

A OUVIDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, EM PARCERIA COM O CONSELHO DE 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL – CTCS, DE NATUREZA CONSULTIVA, DELIBERATIVA E DE 

ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE TRANSPARÊNCIA E DE CONTROLE SOCIAL, INSTITUÍDO 

PELO DECRETO Nº 36.307, DE 26 DE JANEIRO DE 2015, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA CONTROLADORIA-

GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 225, DE 11 OUTUBRO DE 

2016,  LANÇA O 1º CONCURSO “MELHORES PRÁTICAS EM OUVIDORIA” DE ACORDO COM AS 

CONDIÇÕES DEFINIDAS NO PRESENTE EDITAL: 

1. O CONCURSO, SEUS OBJETIVOS E CONCEITOS ADOTADOS 
1.1. O 1º Concurso sobre “Melhores Práticas em Ouvidoria Pública” no âmbito do Poder Executivo do Governo do 

Distrito Federal, doravante chamado de Concurso, é uma iniciativa da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal e conta 

com a parceria do Conselho de Transparência e Controle Social - CTCS.  

1.2. O Concurso tem os seguintes objetivos:  

a) promover maior difusão e intercâmbio de boas práticas/experiências bem sucedidas em Ouvidoria das entidades e 

órgãos que integram o Poder Executivo do Governo do Distrito Federal; 

b) reconhecer e dar visibilidade ao papel de gestão da ouvidoria pública;  

c) consolidar uma rede de informação a partir do intercâmbio de experiências entre as instituições governamentais, 

contribuindo para o fortalecimento e a importância do papel das Ouvidorias enquanto mecanismo de participação e 

controle social; e 

d) auxiliar na construção e manutenção de ambiente cooperativo entre servidores públicos, em favor da modernização 

e aprimoramento da administração pública e dos serviços oferecidos por ela. 

1.3 Não é objeto deste concurso a verificação do desempenho das ouvidorias seccionais no que se refere ao 

tratamento e  respostas às manifestações. 

1.4. Serão avaliadas para efeito de premiação, as práticas que sirvam de referência e possam ser aplicadas em outras 

organizações e demonstrem melhorias comprováveis obtidas em: 

a) iniciativas implantadas a partir de manifestações dos cidadãos registradas no sistema informatizado de ouvidoria; 

b) processos de trabalho; 

c) prestação dos serviços; 

d) satisfação do público alvo; e 

e) alcance das metas estratégicas; 

1.5. Serão premiadas iniciativas nas seguintes categorias: 

a) Secretarias de Estado; 

b) Administrações Regionais; 

c) Entidades – autarquias e empresas públicas; 

d) Ações em parceria – que envolvam projetos desenvolvidos mediante ação colaborativa de duas a três instituições. 

1.6. As iniciativas planejadas e implantadas pela Ouvidoria-Geral não poderão concorrer neste certame, ainda que 

implantadas pelas Ouvidorias Seccionais.  

2.  DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão concorrer as ouvidorias seccionais do Governo do Distrito Federal integrantes do Sistema de Gestão de 

Ouvidorias – SIGO/DF, Lei nº 4.896/2012. 

2.2. A ouvidoria pode apresentar mais de um trabalho referente a boas práticas/ações desenvolvidas pela instituição 

que representa, desde que se refiram a iniciativas diferentes.  

2.3. Os órgãos e entidades poderão associar-se na apresentação de iniciativas em parceria, identificando, no momento 

da apresentação quais as unidades envolvidas na iniciativa. Neste caso, deverão ser indicadas três instituições líderes, 

para efeito da premiação. 

3.  DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, JULGAMENTO E AVALIAÇÃO 

3.1. A Comissão de Seleção, Julgamento e Avaliação do presente concurso será composta por membros do Conselho 

de Transparência e Controle Social. 

3.2. As deliberações que tratam do julgamento das práticas submetidas devem permanecer sigilosas até o momento da 

divulgação dos resultados.  

4. PROCEDIMENTOS E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição, que será gratuita, poderá ser feita no período compreendido entre 14 a 28 de outubro, 

exclusivamente mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível no portal institucional das ouvidorias, 

www.ouvidoria.df.gov.br. 

4.2. A inscrição implica a aceitação de todas as disposições do presente regulamento pelos candidatos. 

4.3. A entrega da documentação comprobatória das práticas bem sucedidas inscritas deverá ser encaminhada até o dia 

04 de novembro de 2016. 

4.4. O responsável deverá preencher o formulário constante do Anexo I deste Regulamento e enviá-lo, em formato 

PDF, para o endereço eletrônico concursoouvidoria@cg.df.gov.br. Cada Ficha de Inscrição corresponderá à inscrição 

de uma prática. 

a) Poderão ser inscritas práticas que tenham sido efetivamente desenvolvidas pelo órgão ou entidade proponente e 

que tenham sido implementadas a partir de 01/02/2015, de modo que seja possível avaliar os avanços delas 

decorrentes. 

c) Não serão aceitos projetos ou iniciativas que ainda não estejam efetivamente implantados.  

d) Além do preenchimento do formulário constante no Anexo I, deverão ser encaminhados relatórios e outros 

documentos que possam comprovar o efetivo resultado da prática inscrita.  
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4.5. É imprescindível a utilização da Ficha modelo de Inscrição citada no art. 9º para a concorrer ao certame, bem 

como o devido preenchimento de todos os dados solicitados, inclusive a aceitação deste Regulamento e a assinatura 

do titular do órgão da ouvidoria respectiva. 

a) As inscrições que não atenderem ao disposto neste Regulamento, mesmo que em termos formais, e cuja ficha de 

inscrição não estiver preenchida corretamente, serão desclassificadas pela Comissão Organizadora. 

b) Ao se inscrever, o candidato reconhece a inexistência de plágio na iniciativa, assumindo integralmente a autoria e 

respondendo exclusivamente por eventuais acusações ou pleitos nesse sentido. 

5. ETAPAS DO CONCURSO 

5.1. A seleção será realizada em etapas: 

a) primeira etapa:  inscrição das práticas/experiências com envio de documentação comprobatória, conforme item 

1.3; 

c) segunda etapa: pré-avaliação das práticas/ experiências pelo comitê avaliador – atribuição de notas às práticas 

inscritas. neste momento, serão selecionadas até 08 (oito) experiências para a etapa seguinte. as demais experiências 

estarão desclassificadas; 

d) terceira etapa: julgamento e classificação - qualificação das propostas em ordem de classificação por categoria e 

definição das experiências a serem premiadas; e 

e) quarta etapa: premiação - divulgação do resultado final e premiação em cerimônia específica. 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1. O Comitê Avaliador atribuirá valor às práticas segundo os seguintes critérios: 

a)Capacidade transformadora:  avalia as transformações efetivas com comprovadoimpacto no ambiente de trabalho, e 

repercussão positiva na melhoria de processos, ou procedimentos, ou ferramentas utilizadas, ou infraestrutura, ou 

qualidade das informações disponibilizadas.  

b)Criatividade: avalia a capacidade prática de contribuir com soluções inovadoras aos problemas e situações que se 

repetem ao longo do tempo dentro da realidade da instituição. Avalia não só o caráter inédito da prática como 

também sua capacidade para a resolução de problemas. 

c)Replicabilidade: avalia possibilidade de aplicação da prática em outras situações/ instituições semelhantes. 

d)Eficácia: faz referência à capacidade de medir/alcançar os resultados esperados por meio de uma experiência 

inovadora. 

e)Comunicação: avalia as campanhas/ações de comunicação interna e/ou externa adequadas para o público-alvo, com 

relação a mídias, mensagens, conteúdos e linguagem cidadã. 

6.2. Caso duas ou mais práticas/experiências obtenham a mesma pontuação, serão considerados os critérios de 

desempate a maior pontuação obtida no critério capacidade transformadora e , na ordem a seguir: 

b) criatividade; 

c) replicabilidade; 

d) eficácia; e 

e) comunicação. 

6.3.  Caso persista o empate, prevalecerá a prática/experiência que tenha sido implantada há mais tempo. 

6.4. No processo de avaliação, cada critério será pontuado com um valor representado por um número inteiro 

compreendido em uma escala de 0 (zero) a  10 (dez), sendo 0 (zero) a menor e 10 (dez) a maior nota atribuída ao 

critério. 

6.5. Não caberá recurso  das decisões do Comitê Avaliador.  

7.  PREMIAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

7.1. Serão premiadas apenas as primeiras colocadas em cada categoria constante no art. 5º. 

7.2. A premiação consistirá em uma inscrição em curso relacionado à atuação da Ouvidoria e placa honorífica. 

7.3. Além da premiação concedida à ouvidoria, os dirigentes máximos das pastas vencedoras receberão certificado de 

reconhecimento da prática. 

7.4. A Comissão de Avaliação formalizará ao órgão ou entidade na qual a prática foi implantada elogio a ser anotado 

na pasta funcional dos servidores responsáveis e demais membros da equipe vencedora e classificada do Concurso. 

7.5. As experiências pré-selecionadas e não premiadas receberão um certificado de reconhecimento da prática.   

7.6. O resultado final do Concurso será divulgado em 06 de dezembro de 2016, no evento “Balanço OGDF 2016. 

7.7  Deverão ser divulgados os critérios e as verificações juntamente com o resultado final. 

7.8.As informações, bem como os trabalhos inscritos com conteúdo integral deverão ser publicados no portal 

institucional das ouvidorias - www.ouvidoria.df.gov.br - após entrega da premiação. 

8.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do candidato com as normas e com as 

condições estabelecidas neste regulamento. 

8.2. O material apresentado para fins de inscrição  não será restituído ao candidato,  e passará a fazer parte do acervo 

da Ouvidoria para fins de divulgação.  

8.3. O presente Regulamento ficará à disposição dos interessados no portal institucional das ouvidorias do Distrito 

Federal.  

8.4. Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão submetidas à análise do Comitê Avaliador 

do Concurso. 

 

HENRIQUE MORAES ZILLER 

Controlador-Geral do DF 
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