
  
 

EDITAL DO PROGRAMA DE RECONHECIMENTO E APOIO A GESTÃO INOVADORA – 
PROGRAMA START ITPAC PORTO 2021 

 

Está aberto o período para submissão de PROPOSTAS DE MELHORIAS, REDUÇÃO DE CUSTOS 
E INOVAÇÃO do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A – ITPAC Porto 
Nacional. Os colaboradores interessados deverão procurar o seu líder imediato e submeter suas 
propostas de acordo com as datas e horários determinados no presente edital. 

 

1. REQUISITOS 

• Ser colaborador(a) regularmente ativo(a) no Instituto Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos S.A. – ITPAC Porto Nacional; 

• A sugestão deve ser inédita; 

• A sugestão não pode apresentar uma solução provisória, ou seja, deve ser duradoura; 

• A sugestão não pode ser análoga a projetos 

• A sugestão deve ter uma relação custo benefício justificável 

• Atender os demais requisitos que constam neste edital. 
 

2. INSCRIÇÃO 
De 20 de setembro a 24 de setembroo de 2021, no horário das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 
horas, devido às  medidas de isolamento social durante a pandemia de COVID-19, toda a 
documentação deverá ser  encaminhada via e-mail para angelo.balduino@itpacporto.edu.br, deverá 
estar registrado no assunto do e-mail: Programa START ITPAC Porto 2021 – inscrição. 
A fim de garantir o ineditismo da proposta a Comissão de Inovação se atentará ao dia e horário no 
qual o e-mail contendo todos os dados de inscrição foi encaminhado. 
O colaborador deverá encaminhar em anexo no e-mail: 

• Documento contendo toda a proposta, com seus objetivos e plano de trabalho; 

• Ficha de inscrição individual ou coletiva; 

• Ficha de aprovação do líder imediato e/ou ficha de aprovação do Diretor Geral. 
 

3. CATEGORIAS DE CLASSIFICAÇÃO 
No START ITPAC Porto 2021, as sugestões serão classificadas na melhoria incremental ou 
contínua: 

• Ouro; 

• Prata; 

• Bronze. 

 
3.1 APROVAÇÃO 
Todas as sugestões devem ser aprovadas inicialmente pelo líder imediato, independente da 
classificação.  

 

 

3.1.1 Categoria Melhoria Incremental ou Melhoria Contínua 

• São todas as sugestões que trazem melhorias e avanços para o produto e processo no posto 
de trabalho, área, unidade, empresa ou para o cliente, sem alterar a função básica do 
produto, ou reduções de custos até R$ 6.000,00. 

• Nesta categoria, as ideias devem ser apresentadas individualmente. 

• Sugestões bronze de melhoramento contínuo deverão ser aprovadas pelo líder imediato. 
Para as sugestões prata, a aprovação deverá ser feita pelo Diretor Geral. Para sugestões 
ouro, a aprovação deverá ser feita pelo Diretor Geral. 

• O valor da redução será sempre equivalente à redução projetada para o período de 12 
meses. 

o Bronze: melhoria no posto de trabalho ou redução de custo de até R$ 1.000,00. O 
empregado receberá como prêmio: 1 CESTA BÁSICA 

o Prata: melhoria na empresa ou redução de custos entre R$ 1.000,01 e R$ 3.000,00. 
O empregado receberá como prêmio: Pulseira Inteligente Mi Smart Band 6. 

o Ouro: melhoria na unidade, empresa, cliente ou redução de custos entre R$ 3.000,01 
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e R$ 6.000,00. O empregado receberá como prêmio: Alexa – Smart Speaker – 3ª 
Geração. 

 
 

4. DA PREMIAÇÃO 
Para efeito de premiação, as propostas do Programa START ITPAC Porto 2021 serão 
contabilizadas em pontos calculados através da especificação da categoria: 

 

Categoria de Classificação Premiação 

Melhoria incremental ou melhoria contínua - 
BRONZE 

100 pontos - 1 Cesta Básica. 

Melhoria incremental ou melhoria contínua - 
PRATA 

200 pontos - Pulseira Inteligente Mi Smart Band 
6 

Melhoria incremental ou melhoria contínua - 
OURO 

400 pontos - Alexa – Smart Speaker – 3ª 
Geração. 

 
Os prêmios individuais do Programa START ITPAC Porto serão entrgues pela gestão. 

 

5. DESCLASSIFICAÇÃO 
Será considerado desclassificado a proposta que: 

• Não seguir os requisitos exigidos neste edital; 

• Proposta com tema e/ou objetivos semelhantes a outra que tenha sido encaminhada 
anteriormente ao e-mail; 

• Encaminhamento de e-mail faltando documentos. 
 

7. COMITÊ DE INOVAÇÃO DO PROGRAMA START ITPAC PORTO 
Todos os processos relacionados a este edital serão avaliados por um comitê constituído por 
representantes dos seguimentos do Corpo Técnico Administrativo, Corpo Docente e Representante 
da Direção: 

 
Representante do Corpo Técnico Administrativo - EWERTON DAS NEVES ALVES 

Representante do Corpo Docente - RAQUEL DA SILVA AIRES 

Representante da Direção - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 

1 PONTO = R$1,00 (Custo) 



FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA START ITPAC PORTO 

 

PARA INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

  Nome:  

Chapa nro: 

  Função:  

Departamento: 

  Número do Celular:  

e-mail: 
 
 



FICHA DE APROVAÇÃO DO LÍDER IMEDIATO 

 
Atesto que a sugestão proposta pelo(a) 
colaborador(a)    
aprovada. 

 

Porto Nacional, de ____________ de 2021. 

é viável e está 

 
 
 

 

Assinatura do líder imediato. 
 
 

 

 

 
FICHA DE APROVAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 

 
Atesto que a sugestão proposta pelo(a) 
colaborador(a)    
aprovada. 

 

Porto Nacional, de ____________ de 2021. 

é viável e está 

 
 
 

 

Rodrigo Ventura Rodriguesl 
 Diretor Geral 


