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Um giro pelo site da Inova BH 
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Conheça um pouco mais sobre a 1ª PPP em 
educação do Brasil

Por Dentro da PPP
A importância da Auxiliar de Serviços Gerais
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Tudo online! 

O site www.inovabh.com.br é um 
dos principais meios de comuni-
cação da Inova BH para informar 
seus colaboradores, parceiros, 

clientes, amigos e público em geral. Pela 
plataforma é possível  ler as notícias so-
bre a PPP, acessar todas as edições do 

Acontece

Inova BH informa, visitar a galeria de fotos 
com imagens das Escolas Municipais de 
Educação Infantil (Emeis) e das Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (Eme-
fs), enviar um e-mail para nós por meio da 
caixa de contato, ler sobre o nosso esco-
po de trabalho e as premiações e certifi-

cados que conquistamos ao longo dos 
anos e ainda ser direcionado para nossas 
redes sociais. Além de tudo isso, agora 
você encontra também duas novas se-
ções, uma aba chamada “Responsabili-
dade Social” e outra intitulada “Trabalhe 
Conosco”.

Responsabilidade Social

Aqui você consegue ler e realizar o 
download do nosso “Relatório de Impacto 
Social”, um documento que reúne infor-
mações, fotos e depoimentos sobre todo 
o impacto social que a Inova BH gera na 
comunidade em que está inserida. Além 
de depoimentos e dados atualizados, tam-
bém é possível conferir os projetos sociais 
apoiados pela 
Inova BH, seja por 
meio dos Desa-
fios do Bem ou via 
Incentivo Fiscal.

Relatório de 
Impacto Social

A página “Desafios do Bem” traz todas as ações que a Inova BH já propôs e desenvolveu juntamente aos inte-
grantes, clientes e amigos. Essa seção foi criada com o objetivo de não só relembrar o grande impacto positivo gera-
do pelos 7 Desafios do Bem realizados nos anos de 2019 e 2020, mas também para manter ativa as ações que foram 
iniciadas pela família Inova BH e fazer com que elas se tornem um hábito para cada vez mais pessoas. Lá você pode 
ver, por exemplo, que depois do 1º Desafio do Bem para a arrecadação de lacres de alumínio, a Inova BH se tornou um 
ponto permanente de coleta, ação que já possibilitou, em 2019 e 2020, a doação de 17 cadeiras de rodas para quem 
mais precisa, e este ano continuamos recolhendo os lacres para viabilizar mais cadeiras de rodas! E lembre-se: ao 

longo de 2021 manteremos essa seção atualizada com os novos desafios que serão lançados. Fique atento!

Desafios do Bem

Dando ainda mais ênfase ao nosso 
compromisso de se tornar uma empresa 
mais ética, próspera e humana e fortale-
cer nossas práticas de governança cor-
porativa, a Inova BH disponibiliza no site, 
para o acesso de todos os colaboradores, 
parceiros e fornecedores, o seu Código de 
Conduta. É um documento que tem como 
objetivo demonstrar, de forma acessível, 
os princípios éticos, 
de postura e de com-
portamento que se-
guimos para a melhor 
e correta execução 
dos nossos servi-
ços. Leia e conheça 
nossa forma de agir! 

Código de Conduta Incentivo Fiscal

A Inova BH oferece apoio a institui-
ções sociais por meio do Incentivo Fiscal 
há anos, porque acredita na importância 
de fortalecer ações sociais que causam 
grande impacto positivo para a socieda-
de. Para dar mais transparência e abertu-
ra ao processo de escolha das ações a se-
rem apoiadas, a Inova BH disponibilizou no 
site o Edital de Incentivo Fiscal e o formu-
lário de inscrição. Você conhece alguma 
instituição que tenha projetos aprovados 
nas leis de incentivo e que queira pleitear 
o apoio financeiro via incentivo fiscal na 
Inova BH? Divulgue nosso edital! Para se 
inscrever, basta que o 
representante da insti-
tuição entre no site, leia 
as regras e as orienta-
ções disponibilizadas 
no edital e realize a ins-
crição pelo formulário.
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Palavra do Presidente

Editorial

Olá, pessoal!
Fevereiro vem sendo um mês es-

pecial para nós, da Inova BH, com o lan-
çamento do nosso Código de Conduta, 
um documento para informar, de ma-
neira clara e direta, os princípios éticos, 
de postura e de comportamento para a 
correta condução do negócio. Lá estão 
as diretrizes para atuarmos sempre da 
melhor maneira possível. 

Quem já nos acompanha há mais 
tempo sabe que na Inova BH temos uma 
grande preocupação em estabelecer 
uma cultura próspera, ética e humana e 
ainda reforçar nossas práticas de gover-
nança corporativa. O Código de Conduta 
vem para se somar a várias outras ações 
que nos levam por esse caminho. Além 
de ter sido disponibilizado para todos os 
nossos colaboradores, o Código de Con-
duta está disponível em nosso site para 
qualquer pessoa que queira conhecer 
um pouco mais do nosso modo de agir. 

Se for acessar o site da Inova BH para 
ler o nosso código de Conduta, aprovei-
te para conhecer outras seções recém 
inauguradas. Na aba “Responsabilida-
de Social”, por exemplo, você pode ver 
todos os Desafios do Bem que já rea-
lizamos e acessar nosso “Relatório de 
Impacto Social”, onde contamos como 
estamos transformando a empresa, 
seus colaboradores e parceiros em pro-
tagonistas do desenvolvimento social 
em Belo Horizonte. Também é possível 
acessar nosso edital e formulário para 
que instituições sociais requeiram apoio 
via incentivo fiscal. Você ainda pode vi-
sitar nossa galeria de fotos, acessar as 
edições anteriores do Inova BH informa 
e muitas outras coisas.

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Para trazer mais agilidade e transparência para os processos seletivos, 
a Inova BH também incorporou ao site a seção “Trabalhe Conosco”. Ao 
clicar em “Cadastrar currículo”, o usuário é redirecionado para uma plata-
forma na qual é possível conferir as vagas disponíveis naquele momento e 
cadastrar currículos para qualquer uma das vagas abertas ou no banco de 
talentos da empresa, para vagas futuras. Assim que a pessoa se inscreve 
para uma vaga específica, ela é direcionada para um questionário de perfil 
comportamental. Com esse perfil em mãos, o setor de Recursos Humanos 
consegue filtrar os candidatos que mais se encaixam no cargo em aberto. 

A Analista de Qualidade da Inova BH, Pâmela Raphaela, fez todo 
o processo seletivo de forma online e conta que foi mais tranqui-
lo do que ela esperava. Pâmela relata que viu a vaga, se inscreveu, en-
viou seus dados e obteve todos os retornos por e-mail: “até a mi-
nha entrevista foi feita de forma online. Assim que fui aprovada para 
o cargo, recebi no meu e-mail que havia sido selecionada”. As va-
gas são periodicamente atualizadas, não deixe de conferir e divulgar!

Acesse www.inovabh.com.br e clique 
em “Cadastrar Currículo”

Confira as vagas disponíveis e candidate-se. Caso não encontre a 
vaga desejada, cadastre seu currículo no banco de talentos
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Trabalhe Conosco

Essas e outras informações citadas 
nesse informativo estão disponíveis 

para acesso em 

www.inovabh.com.br
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Destaque do mês
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Por dentro da PPP
Ambiente limpo, bem-estar para todos

No mês de fevereiro temos uma data muito especial para a comunidade escolar: o Dia Na-
cional do Livro Didático. O dia 27 de fevereiro é um momento para lembrar da impor-
tância desse instrumento no dia a dia dos estudantes do ensino fundamental e médio. 

O livro didático é usado para guiar o processo de aprendizagem dos alu-
nos e auxiliar o docente na condução das atividades pedagógicas. Além de ser um pon-
to de apoio para os professores, o livro didático desenha um caminho e uma sequência 
para o aprendizado e ainda é uma fonte confiável de consulta para todos que o utilizam.

E é o Governo Federal que, desde 1985, por meio do Programa Nacional do Li-
vro e Material Didático (PNLD), quem disponibiliza obras didáticas, pedagógi-
cas e literárias de forma gratuita a todos os estudantes da rede pública de ensino. 

Você tem alguma lembrança boa da época da escola? 
Faça uma postagem no seu Instagram, marque a @inovabh e utilize a 
hashtag #familiainovabhnaescola. Queremos ver as memórias desse mo-
mento que é tão especial.

Você sabia que a maior parte da 
equipe da Inova BH é composta 
por Auxiliares de Serviços Ge-
rais? Aproximadamente 60% 

dos nossos integrantes atuam na limpeza 
e conservação das 51 escolas que inte-
gram a Parceria entre a Inova BH e a Pre-
feitura de Belo Horizonte. Aproveitando 
que no dia 22 de fevereiro celebramos o 
dia das Auxiliares de Serviços Gerais, que 
tal saber um pouco mais sobre essa equi-
pe que gera tanto bem-estar para todos?

Cada unidade escolar da Parceria tem 
um número fixo de Auxiliares de Serviços 
Gerais. Nas Escolas Municipais de Educa-
ção Infantil (Emeis) são 4 integrantes e nas 
Escolas Municipais de Ensino Fundamen-
tal são 8 colaboradoras fixas na equipe da 
limpeza. Mas elas não estão sozinhas! A 
Inova BH conta também com uma equipe 
de integrantes backups. Elas ficam aloca-
das nas Emefs e são direcionadas para as 
Emeis quando é necessário suprir faltas, 
férias ou similares. Assim garantimos que 
o serviço de limpeza seja sempre realiza-
do da melhor forma possível. A Auxiliar de 
Serviços Gerais Marlene dos Santos, hoje 

fixa na Emei Parque Real, também já inte-
grou a equipe de backups e explica que as 
duas modalidades têm suas vantagens: 
“quando eu era backup e precisava rodar 
pelas escolas da região, ficava muito feliz 
porque acabava conhecendo muita gente 
no caminho. E agora, sendo fixa na escola, 
criei um sentimento de união e parceria 
com as outras integrantes, porque esta-
mos todos os dias no mesmo lugar”.

Fixa ou backup, as Auxiliares de 
Serviços Gerais são imprescindíveis na 
rotina das escolas. A Diretora da Emei 
Bairro das Indústrias, Tânia Maria, explica 
que a equipe de limpeza é fundamental 
para que todos que utilizam o espaço 
tenham um ambiente agradável 
e saudável para executar suas 
funções: “a equipe de limpeza da 
Emei Bairro das Indústrias prima 
por este trabalho, fazendo-o com 
carinho e dedicação. É de suma 
importância o trabalho de todos os 
profissionais dentro da instituição, 
todos estamos integrados em um 
só objetivo”. A Auxiliar de Serviços 
Gerais da Emei São Marcos, Regina 

Celi, se orgulha muito de deixar a escola 
sempre limpa para a utilização de toda 
a comunidade escolar e concorda que 
a equipe de limpeza é essencial para 
o funcionamento das Emeis e Emefs. 
Ela afirma que sem a contribuição da 
Limpeza fica impraticável a atividade 
dos outros profissionais que atuam no 
mesmo ambiente de trabalho. Parabéns 
a todas as Auxiliares de Serviços Gerais 
e obrigada por garantirem o nosso bem-
estar!
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As Auxiliares de Serviços Gerais são 60% 
do efetivo da Inova BH


