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As inscrições para o Prêmio Servidor Cidadão estão abertas e vão até o dia 19 de julho. Para
concorrer, basta se inscrever através do Portal do Servidor (www.portaldeservidor.ba.gov.br). A
premiação é destinada a servidores públicos estaduais que desenvolvam ações ou projetos visando
à melhoria da qualidade de vida e da prestação de serviços para a população baiana, em caráter
voluntário. Assim como ações de estímulo à cultura, à capacitação profissional e à formação
educacional.

(Ascom SAEB)
As inscrições para o Prêmio Servidor Cidadão estão abertas e vão até o dia 19 de julho. Para
concorrer, basta se inscrever através do Portal do Servidor (www.portaldeservidor.ba.gov.br). A
premiação é destinada a servidores públicos estaduais que desenvolvam ações ou projetos visando
à melhoria da qualidade de vida e da prestação de serviços para a população baiana, em caráter
voluntário. Assim como ações de estímulo à cultura, à capacitação profissional e à formação
educacional.
O certame vai distribuir R$ 42 mil em prêmios, contemplando os que vão ficar de 1º a 10º lugar,
além da instituição sem fins lucrativos, cujo projeto ou ação tenha sido selecionado, que vai receber
R$ 10 mil, o mesmo valor do vencedor. O segundo fica com R$ 7 mil, o terceiro R 5 mil, o quarto
fatura R$ 3 mil, e o quinto R$ 2 mil. O sexto até o décimo levam R$ 1 mil, cada.
Os vencedores serão conhecidos durante o Dia Você Servidor, que celebra o Dia do Servidor
Público. A ação é promovida pela Secretaria da Administração (Saeb), através da diretoria de
Valorização e Desenvolvimento de Pessoas da Superintendência de Recursos Humanos
(DDE/SRH). O evento será realizado no dia 25 de outubro de 2018.
Prêmio Servidor Cidadão - O Prêmio Servidor Cidadão, que em 2018 chega a sua 15ª edição, tem o
objetivo de reconhecer e premiar servidores estaduais responsáveis por ações ou projetos que
visam a melhoria da qualidade de vida e da prestação de serviços, bem como, o estímulo à cultura,
à educação e ao esporte, no âmbito das suas comunidades, sempre em caráter voluntário e fora do
expediente de trabalho. De 2003 a 2016, houve 1.367 inscrições na premiação.
Até 2016, havia duas premiações anuais: o Prêmio Servidor Cidadão (14 edições) e o Prêmio de
Boas Práticas de Trabalho no Serviço Público Estadual (8 edições). Em março de 2017 houve uma
alteração legal, que mudou a periodicidade para dois em dois anos. Então, em 2017, foi realizado o
Prêmio de Boas Práticas de Trabalho no Serviço Público Estadual. Este ano, acontece o Prêmio
Servidor Cidadão.
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