EDITAL DE SELEÇÃO Nº006/2020
SEMANA DO SERVIDOR
PROJETO “LIVE DO SERVIDOR”

A Secretaria de Estado da Administração, em comemoração à semana do servidor, torna pública a
abertura de processo que selecionará um servidor do Poder Executivo do estado de Goiás, para participar,
como convidado, da “#Live do Servidor”, integrando o Projeto “#Escola Lives – Aprendendo em tempos de
Quarentena”, da Escola de Governo do estado de Goiás. A seleção será conduzida pela Gerência de
Recrutamento e Seleção da Escola de Governo, conforme as regras estabelecidas neste Edital, por meio de
uma Comissão Avaliadora designada por Portaria do Secretário da Administração.

1 – PÚBLICO ALVO
Esta seleção destina-se aos servidores públicos estaduais civis ou militares, efetivos, comissionados
ou contratados pela Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

2 – DAS INSCRIÇÕES
As

inscrições

serão

realizadas

exclusivamente

via

internet,

no

endereço

eletrônico

https://www.escoladegoverno.go.gov.br/selecoes/selecoes-internas.html, no período compreendido entre as 08
h do dia 06/10/2020 até as 23h59 do dia 14/10/2020.
Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico mencionado acima,
clicar no link de Inscrição e preencher, integralmente, o Formulário que estará disponível.
Finalizada a inscrição, não haverá a possibilidade de correção ou alteração do Formulário pelo candidato
ou pela Comissão.
As inscrições serão analisadas pela Comissão da Seleção e aquelas que não estiverem de acordo
com as condições estabelecidas neste Edital serão indeferidas.
A relação das inscrições deferidas e indeferidas será publicada no dia 19/10/2020.

3 – DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO
Durante o período de inscrições, ao preencher o Formulário de Inscrição o candidato deverá indicar,
de forma clara e objetiva, o tema com o qual deseja concorrer nesta seleção. O tema deverá,
obrigatoriamente, ter atender a 2 critérios:
1. Relevância: tema oportuno, que impacta positivamente os participantes dado o contexto atual;
2. Abrangência: tema que tem alcance de interesse geral e abrange mais pessoas.
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No Formulário de inscrição, além dos dados pessoais, o servidor deverá preencher de forma clara, o
nome, objetivo e sua experiência com o tema (o que o habilita a falar do tema), assim como um resumo do
que será abordada na Live.
A Comissão da Seleção avaliará, por meio de um formulário padrão e objetivo de avaliação, todos os
temas propostos e os 05 (cinco) temas mais bem avaliados, considerando os critérios estabelecidos neste
Edital, serão apresentados aos servidores públicos do estado de Goiás, que escolherão o tema vencedor desta
Seleção.
Os 05 (cinco) temas selecionados pela Comissão serão divulgados no endereço eletrônico
https://www.escoladegoverno.go.gov.br/selecoes/selecoes-internas.html no dia 20/10/2020.
A seleção do melhor tema pelos servidores públicos do estado de Goiás, ocorrerá nos dias 20/10/2020
à 25/10/2020, por meio do Instagram da Escola de Governo (@escoladegovernogo).
Em caso de empate na escolha do tema pelos servidores, a decisão final será do Secretario de Estado
da Administração.
O Resultado final será publicado no dia 26/10/2020.

4 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A “Live do Servidor” será realizada no dia 30/10/2020 e terá a duração de 60 (sessenta) minutos. A
Anfitriã da Live será a Superintendente da Escola de Governo.
Para participar é necessário que o servidor tenha um smartfone, um lugar sem ruídos, acesso à
internet e conta no Instagram para que, caso seja aprovado, tenha condições tecnológicas de realizar a
live.
Informações adicionais sobre a Live serão repassadas, posteriormente, pela Escola de Governo ao
servidor selecionado.
O e-mail para informações é liveservidor.administracao@goias.gov.br
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão da Seleção.

Goiânia, 06 de outubro de 2020.

Bruno Magalhães D’Abadia
Secretário de Estado da Administração
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