GERALDO ALCKMIN
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

JÚLIO SEMEGHINI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Programação
18h30 - Recepção aos Convidados
19h - Coquetel
20h - Início da Cerimônia na Sala de Concertos
Apresentação da Orquestra Jovem Tom Jobim
Fala das autoridades e premiações
22h - Encerramento da cerimônia com apresentação
da Orquestra Jovem Tom Jobim
PRÊMIO GOVERNADOR MARIO COVAS – A ÉTICA E AS BOAS
PRÁTICAS DE GESTÃO PÚBLICA NA CONSTRUÇÃO DE UMA
SOCIEDADE MAIS JUSTA.
O Prêmio Governador Mario Covas busca consolidar a cultura da inovação e
da excelência na administração pública paulista, valorizando a iniciativa e o
comprometimento de servidores e equipes de trabalho.
O Prêmio é uma dupla oportunidade: de um lado, é uma vitrine para os projetos
apresentados, permitindo que servidores de diversos órgãos do executivo, legislativo
e judiciário possam compartilhar seu conhecimento sobre o dia a dia das políticas
públicas e da gestão; de outro, é a sociedade reconhecendo a criatividade, a qualidade
técnica e a relevância social desses trabalhos.
Mais de 1.400 projetos já foram inscritos e avaliados em suas sete edições. As comissões
julgadoras, compostas por renomados profissionais das esferas pública e privada,
atestam a relevância das iniciativas dos servidores estaduais paulistas nestas duas
categorias: Excelência em Gestão Pública e Inovação em Gestão Pública.
Neste ano, foram 239 trabalhos inscritos, sendo 149 em Inovação e 90 em Excelência.
Os quarenta finalistas aqui presentes são exemplo do que se faz de melhor na
Administração Pública Paulista.
Mario Covas. Um nome, um exemplo
na administração pública.
Mario Covas é uma das mais destacadas referências na política contemporânea
brasileira. Reconhecido por seus valores éticos e pela defesa incansável da democracia,
Mario Covas encontrou na criatividade e na inovação os motores para importantes
mudanças na administração pública.
O controle rígido de gastos, a reestruturação e modernização da máquina pública
e a busca permanente da eficiência permitiram aprimorar a qualidade dos serviços
prestados pelo Estado, aumentar a transparência e levar mais cidadania
aos brasileiros de São Paulo e do País.

FINALISTAS
CATEGORIA EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA
Estado e Empresas, uma parceria idônea
Corregedoria Geral da Administração – Casa Civil
Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho nos Contratos de Serviços
Terceirizados
Unidade de Negócio Leste da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – Sabesp – Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos
Implantação da Modalidade de Co-gestão como medida de melhoria no
fornecimento de refeições servidas aos presos custodiados pelo Estado de
São Paulo, incluindo a profissionalização desses presos
Coordenadoria de Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo –
Secretaria da Administração Penitenciária
Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade como Ferramenta de Apoio
à Gestão de Desempenho: O Processo de Certificação ISO 9001:2008 na Bolsa
Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo – BEC/SP
Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas – CEDC
– Secretaria da Fazenda
Monitoramento Externo de Qualidade: experiência de 10 anos no
Laboratório de Citologia Oncótica do Instituto Adolfo Lutz
Instituto Adolfo Lutz – Secretaria da Saúde
Organização do Atendimento após uso do sistema Cross (Central
de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Utilizado para agendamento
de consultas referenciadas de 1º atendimento em hospital público,
cardiológico de alta complexidade
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – Secretaria da Saúde
Otimizando a ocupação de leitos hospitalares e melhorando a qualidade
de vida de pacientes dependentes de ventilação mecânica
através do cuidado domiciliar
Hospital Auxiliar de Suzano do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP – Secretaria da Saúde

