Aviso
INOVADOR EM RESIDÊNCIA
2.ª EDIÇÃO

A Agência para a Modernização Administrativa (AMA) apresenta a 2ª edição do seu programa
«Inovador em Residência», uma oportunidade para trabalhadores públicos participarem nos
projetos experimentais desenvolvidos pelo Laboratório de Experimentação da Administração
Pública (LabX), através de uma micromobilidade pelo período de 4 a 12 semanas. Deste modo,
garante-se que a experimentação se mostre em ação, torna-se mais do que um corpo de textos
ou um discurso inspirador, passando a ser concretizada na prática por trabalhadores públicos
que podem depois aplicar as atitudes e competências adquiridas nas suas organizações de
origem.

Esta 2ª edição, que vem iniciar um novo ciclo do programa é reforçada pelos bons resultados
alcançados e pelo feedback positivo dos participantes da 1ª edição, mantém o propósito de
promover a transferência da experimentação, a sua replicação e sustentabilidade que constitui,
aliás, um princípio orientador do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP)
em que se promove esta iniciativa.

Para este novo ciclo do «Inovador em Residência», a correr de abril a julho de 2021, os projetos
experimentais abertos à integração de candidatos à micromobilidade situam-se nas seguintes
áreas de intervenção:

1. Projeto sobre inovação antecipatória na Administração Pública - uma vaga disponível;
2. Projeto sobre relacionamento dos jovens com o Estado e seu acolhimento pelos
serviços públicos - duas vagas disponíveis;
3. Projeto sobre Administração Aberta e participação cidadã - uma vaga disponível;
4. Projeto sobre a experimentação em serviços públicos - uma vaga disponível.
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No caso das candidaturas excederem o número de vagas, serão selecionados os candidatos que
obtenham a maior pontuação na avaliação realizada pela AMA, de acordo com os critérios préestabelecidos no Regulamento.

Para se candidatarem, os interessados devem ler com atenção o Regulamento disponibilizado
pela AMA aqui. Depois, devem preencher o Formulário de Candidatura, garantindo que
cumprem com todos os requisitos obrigatórios antes de o submeterem através do endereço de
correio eletrónico geral@labx.gov.pt .

As candidaturas estão abertas até ao dia 9 de abril de 2021.

Não serão consideradas as candidaturas apresentadas fora do prazo acima estabelecido.
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