
 

 

 

 

 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA 

(Decreto de 26 de maio de 1999) 

 

REGULAMENTO II CONCURSO 

“BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DA ÉTICA” 

 

A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA (CEP), considerando o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2012 e no Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, lança o II Concurso “Boas 

Práticas na Gestão da Ética” de acordo com as condições definidas no presente Regulamento: 

Seção I - DO CONCURSO, SEUS OBJETIVOS E TEMA 

Art. 1° O II Concurso sobre “Boas Práticas na Gestão da Ética” no âmbito do Poder Executivo 

Federal, doravante chamado de Concurso, é uma iniciativa da Comissão de Ética Pública - CEP. 

Art. 2° O Concurso tem os seguintes objetivos:  
 
I - promover maior difusão e intercâmbio de boas práticas/experiências bem sucedidas em educação 
para a ética das Comissões de Ética das entidades e órgãos que integram o Poder Executivo Federal; 
II - reconhecer e dar visibilidade do papel educador das Comissões de Ética; 
III - gerar uma rede de informação a partir do intercâmbio de experiências que contribuem para o 
fortalecimento e a importância do papel das Comissões de Ética dentro das instituições; 
IV – estimular a reflexão sobre o papel e a importância da ética na Administração Pública de 
maneira a contribuir com a prevenção de condutas incompatíveis com o padrão ético desejável para 
o desempenho de funções públicas. 
 
 
Art. 3° O Concurso premiará as iniciativas no tema “Educação para a Ética”, incluindo atividades 
de promoção dos valores éticos entre os agentes públicos, ações de prevenção de desvios éticos, 
educação e capacitação em conduta ética e outras atinentes ao assunto.     

Seção II – DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 4° Poderão concorrer as práticas apresentadas por secretários-executivos e integrantes de 

comissões de ética com responsabilidades pela gestão da ética nas entidades e órgãos do Poder 

Executivo Federal. 

Art. 5° Os agentes de uma mesma instituição podem apresentar até dois trabalhos referentes a boas 

práticas/ações desenvolvidas para educação para ética, desde que se refiram a iniciativas diferentes.  

Art 6° Ficam impedidos de participar do Concurso os integrantes do Comitê Avaliador e da 
Secretaria Executiva da Comissão de Ética Pública. 
 
Art 7º Ficam impedidas de participar deste Concurso as práticas vencedoras do I Concurso “Boas 
Práticas na Gestão da Ética”, realizado em 2015. A vedação não se aplica às instituições cujas 
práticas foram vencedoras.   
 
Seção III – DOS PROCEDIMENTOS E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
Art. 8° A inscrição acontecerá no período compreendido entre 02 de maio e 02 de junho de 2016, 
exclusivamente mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível na página da 
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Comissão de Ética, https://etica.planalto.gov.br/ 
 

§1º A inscrição implica a aceitação de todas as disposições do presente regulamento pelos 
candidatos. 

 
§2º Somente as experiências concretas em gestão da ética que tenham sido implementadas 

antes da data de término do período de inscrição poderão ser cadastradas. 
 
Art. 9° ° As práticas bem sucedidas inscritas deverão, necessariamente, garantir os seguintes 
requisitos: 
 
I - a autoria e absoluta originalidade da prática bem sucedida;  

II - o caráter inédito da prática; 

III – não ter sido selecionada como prática vencedora no I Concurso de Boas Práticas na Gestão da 

Ética em 2015. 

 
Parágrafo Único - 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. 
 
Art. 10 Os titulares das práticas/experiências selecionadas autorizam, automaticamente, sem 
qualquer ônus, a publicação e/ou difusão, em qualquer meio de comunicação, de suas 
práticas/experiências e dos resultados obtidos em sua execução, bem como do nome, imagem e voz 
dos profissionais envolvidos com a prática. 
  
Seção IV – DAS CATEGORIAS E ETAPAS DO CONCURSO 

 

Art. 11 As práticas concorrerão em duas categorias:  

 

Categoria A: as instituições pertencentes à Administração Direta e as Instituições Federais de 

Ensino Superior. 

Categoria B: as instituições pertencentes à Administração Indireta.  

 

Art. 12 A seleção será realizada em etapas: 

 
I - Primeira etapa: Inscrição das práticas/experiências por meio de formulário eletrônico 
disponível na página da Comissão de Ética Pública; 
 
II - Segunda etapa: Categorização das práticas conforme instituição pertencente; 

 

III - Terceira etapa: Avaliação das práticas/experiências pelo Comitê Avaliador – atribuição de 

notas às práticas inscritas;  

IV - Quarta etapa: Seleção de duas práticas com maior pontuação de cada categoria; publicação 

do resultado final;  

VI - Sexta etapa: Premiação: contato com os responsáveis pelas práticas vencedoras e cerimônia de 
premiação. 
 

https://etica.planalto.gov.br/
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Seção V – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 13 Com a finalidade de realizar as atividades relacionadas ao julgamento e à seleção das 
iniciativas inovadoras, a CEP indicará um Comitê Avaliador, o qual será composto por 
representantes de seu quadro e colaboradores de notório conhecimento e atuação na seara ética. 
 

Art. 14 Durante todo o período compreendido entre o período das inscrições e a divulgação do 

resultado final do Concurso, a Comissão de Ética Pública e o Comitê Avaliador poderão, a seu 

critério, verificar a veracidade das informações fornecidas, assim como solicitar aos candidatos 

informações complementares e documentação comprobatória de responsabilidade administrativa 

pela execução da prática.   

 

§1° Em caso de não atendimento da solicitação, a inscrição poderá ser anulada em qualquer etapa 

do Concurso. 
 

Art. 15 O Comitê Avaliador valorará as práticas segundo os seguintes critérios: 

 

I – Capacidade transformadora: verifica o impacto no ambiente de trabalho do público-alvo;  

II– 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; 

III – Replicabilidade: avalia possibilidade de aplicação da prática em outras situações/ 

instituições semelhantes; 

IV – Eficácia: faz referência à capacidade de medir/alcançar os resultados esperados por 

meio de uma experiência inovadora; 

V – Comunicação: avalia os meios de divulgação interna e/ou externa que permitem alcance 

do público-alvo. 

 

Art. 16 Caso duas ou mais práticas/experiências obtenham a mesma pontuação, serão considerados 

os critérios de desempate abaixo, elencados na seguinte ordem: 
 

I – obtiver maior pontuação no critério “capacidade transformadora”; 
II – obtiver maior pontuação no critério “criatividade”; 
III – obtiver maior pontuação no critério “replicabilidade”; 
IV – obtiver maior pontuação no critério “eficácia”; 
V– obtiver maior pontuação no critério “comunicação”. 

 
Parágrafo único: Caso persista o empate, prevalecerá a prática/experiência que tenha sido 
implementada há mais tempo. 

Art. 17 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. 
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Art. 18 Não caberá recurso às etapas de seleção, e as decisões do Comitê Avaliador serão finais, 
portanto não sendo suscetíveis de recursos ou impugnações. 

Seção VI – DA PREMIAÇÃO 
 

Art. 19 O prêmio não será monetário. 

Art. 20 Na etapa de julgamento serão escolhidas as duas práticas melhor classificadas dentro de 

cada categoria, totalizando quatro práticas vencedoras, cujos gestores responsáveis receberão placa 

honorífica e certificado de reconhecimento da prática aos objetivos do Sistema de Gestão da Ética 

do Poder Executivo Federal. 

 §1º Serão rendidas as seguintes homenagens: 

I - entrega de placa honorífica e certificado de reconhecimento da prática; 

II- divulgação da prática/experiência no portal da CEP; 

III - participação em painel no XVII Seminário Internacional Ética na Gestão para 

apresentação da boa prática/experiência.  

 
§2° A premiação do órgão ou entidade no referido Concurso não representa, em hipótese 

alguma, o ateste da regularidade do conjunto de ações ou conduta dos dirigentes dos órgãos e 
entidades premiados. 
 
Art. 21 A entrega das placas honoríficas das práticas/experiências vencedoras será realizada 
durante o XVII Seminário Internacional Ética na Gestão, que ocorrerá em 29 e 30 de novembro de 
2016, em Brasília-DF.   
 

§1° Serão providos pela Comissão de Ética Pública os custos com deslocamento ao local de 
premiação honorífica para 1 (um) representante de cada prática vencedora, caso não residam no 
Distrito Federal.  
 

§2° A indicação dos representantes da prática que participarão da entrega de certificados 
durante o XVII Seminário Internacional Ética na Gestão será de responsabilidade do dirigente do 
órgão ou entidade responsável pela prática/experiência vencedora, a ser formalmente informada à 
Comissão de Ética Pública. 

 
§3° Não serão concedidas passagens e diárias a pessoas sem vínculo com a Administração 

Pública Federal. 
 
Art. 22 A Comissão de Ética Pública fará sugestão ao órgão ou entidade na qual a prática foi 
implementada para que seja registrado voto de louvor a ser anotado na pasta funcional dos agentes 
públicos responsáveis pelas práticas vencedoras do Concurso. 
 
Seção VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 23 Ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do candidato com as 
normas e com as condições estabelecidas neste regulamento. 

Art. 24 O resultado final do Concurso será divulgado em 29 de setembro de 2016 no portal da CEP 
(https://etica.planalto.gov.br), e/ou em outros meios de comunicação.  
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Art. 25 O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será restituído ao 
candidato, independentemente do resultado da seleção. As iniciativas habilitadas passarão a fazer 
parte do acervo da Comissão de Ética Pública para fins de divulgação.  
 
Art. 26 O presente Regulamento ficará à disposição dos interessados na página da Comissão de 
Ética Pública.  
 
 
Art. 27 Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão submetidos à análise 
do Comitê Avaliador do Concurso. 


