
 

 

 

Comunicado: Abertura das inscrições do processo seletivo do        

Programa Trainee de Gestão Pública 2021 e informações sobre as          

etapas 

Data de publicação: 23/07/2020 

 

Em cada processo seletivo, além de conectar pessoas com oportunidades no           

governo, o Vetor Brasil busca proporcionar uma experiência de         

autoconhecimento e reflexão para as pessoas que se inscrevem no Programa           

Trainee de Gestão Pública. Isso significa que, constantemente, estamos         

procurando alternativas e soluções que nos ajudem a aprimorar nosso          

processo. Dizemos internamente que feedback (retorno) é um presente e          

ficamos muito felizes com ele. Assim, ouvindo as sugestões e comentários           

que surgiram, decidimos fazer algumas mudanças para o processo seletivo          

do Programa Trainee de Gestão Pública 2021. Por isso, segue abaixo a            

explicação de cada etapa a ser realizada pelo Vetor Brasil neste processo            

seletivo. 

 

Antes de compartilhar como será realizada cada etapa pelo Vetor          

Brasil, é importante destacar que os cadastros para o processo          

seletivo do Programa Trainee de Gestão Pública começam no dia 23           

de Julho de 2020 ao meio-dia (horário de Brasília) e se encerram no             

dia 18 de setembro de 2020 às 11:59 da manhã (horário de Brasília),             

com prazo limite de 7 dias após o aceite do Termo de            
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Responsabilidade para finalizar a inscrição. 

 

 

Durante as edições anteriores do processo seletivo para o Programa Trainee           

de Gestão Pública, tivemos um número significativo de candidatas e          

candidatos que já atuavam em governos e desejavam permanecer nos seus           

respectivos cargos, e, além disso, tinham interesse em fazer parte do           

Programa Trainee de Gestão Pública, tanto pela oportunidade de impulsionar          

o desenvolvimento profissional, como pela oportunidade de fazer parte de          

uma rede engajada e diversa que tem por missão comum potencializar o            

setor público brasileiro. 

 

Pensando também nesse público, no processo seletivo do Programa         

Trainee de Gestão Pública 2021, contaremos então com duas trilhas de           

seleção: 

 

● A Trilha 1, é destinada a jovens profissionais públicos(as) em          

início de carreira, que possuem o escopo de sua atuação          

correspondente ao do Programa Trainee de Gestão Pública e também          

pretendem permanecer por pelo menos mais 12 (doze) meses no atual           

órgão de atuação, a contar da data de eventual aprovação neste           

processo seletivo. 

 

● Já a Trilha 2 de seleção, é destinada aos jovens em início de carreira              

que não atuam como profissionais públicos e, através do processo          

seletivo, estão buscando uma oportunidade de atuação no governo.         

Ou ainda, para jovens profissionais públicos em início de carreira cujo           

escopo de atuação não corresponde ao do Programa Trainee de          

Gestão Público e/ou não pretendem permanecer em seu atual órgão          

de atuação. 

 

A fim de tornar o processo mais adequado para cada grupo, algumas            

etapas do processo serão específicas para cada uma das Trilhas. 

 

A etapa de Recomendação do(a) gestor(a) será específica para as(os)          

candidatas(os) da Trilha 1. Entendemos ser importante para a gestora ou           

gestor da(o) candidata(o) conhecer o programa Trainee de Gestão Pública e           

estar acordo com a participação da(o) candidata(o), pois após aprovação          

deste poderá ser firmado um acordo de cooperação técnica entre o Vetor            
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Brasil e o órgão governamental. 

 

A etapa de Vídeo será necessária apenas para as(os) candidatas(os) da           

Trilha 2, pois nesta etapa buscamos conhecer melhor a(o) candidata(o) e           

suas motivações para atuar no serviço público. No caso das(os)          

candidatas(os) da Trilha 1, esta etapa será dispensada. 

 

A etapa de Preferências e Pareamentos também será destinada apenas          

às candidatas e aos candidatos da Trilha 2. Nesta etapa as(os) finalistas            

indicam predileção ou restrição por alguma área de atuação, localização          

geográfica e partidos políticos. Após as indicações, as(os) finalistas ficam          

disponíveis para possíveis recomendações, entrevistas e contratações       

pelos governos. Profissionais públicos(as), por já estarem atuando nos         

governos, não precisam realizar esta etapa. 

 

Seguem abaixo as descrições das etapas realizadas pelo Vetor Brasil. Para           

dicas e descrições mais completas acesse o Guia de Preparação aqui. 
 

Etapa de Inscrição 

A partir do momento que você concordar com o Termo de Responsabilidade,            

você terá 7 dias corridos para efetivar sua inscrição. Ou seja, você            

precisará responder: Elegibilidade, Dados Pessoais, Histórico Acadêmico,       

Histórico Profissional, Dados Socioeconômicos, Envio do Documento de        

Identificação, e, no caso somente dos participantes da Trilha 1, formulário           

de recomendação do(a) gestor(a) dentro do prazo indicado. Após o prazo,           

você terá sua desclassificação automática, não podendo se recadastrar neste          

processo seletivo. 

 

Para ser elegível ao processo seletivo, você precisa ser brasileira(o) ou já ter             

seu processo de naturalização completo, ter mais de 18 anos, e ter            

graduação completa em curso de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo         

reconhecido pelo MEC, ou concluir uma graduação nessas mesmas         

modalidades até o dia 30 de março de 2021. Além disso, você não pode ter               

parentesco de primeiro grau ou ser irmã, irmão ou cônjuge de uma pessoa             

que trabalha atualmente no time interno do Vetor Brasil. Time interno           

significa pessoas que trabalham na organização Vetor Brasil, não faz parte           

dessa nomenclatura Trainees ou Líderes de Gestão Pública. Por fim, no caso            

de homens, é preciso estar em dia com a obrigações do serviço militar             

obrigatório. 
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Etapa de Testes Online e Pesquisa de Crenças e Valores 

Esta etapa é formada por três Testes: Português, Atualidades e Lógica, e            

Pesquisa de Crenças e Valores, nesta ordem. Você precisará responder os           

três testes e a pesquisa no prazo indicado de 7 dias corridos, e acertar              

pelo menos três questões do teste anterior para ter acesso ao teste            

seguinte. Ou seja, cada teste é eliminatório. Já Pesquisa de Crenças e            

Valores não têm caráter avaliativo ou eliminatório, mas seu preenchimento é           

obrigatório. 

 

Depois de responder todos os testes, as notas são padronizadas e é            

estabelecida uma nota de corte. Padronizamos as notas porque há diferentes           

versões dos testes e precisamos garantir que as notas de todas as pessoas             

que participam do processo sejam comparáveis. 

 

Deste modo, a aprovação consiste em finalizar os três testes e responder a             

pesquisa no prazo estabelecido e ter uma nota acima da nota de corte nos              

três testes (Português, Atualidades e Lógica). A nota de corte é baseada nas             

notas gerais de um grande volume de participantes do processo seletivo,           

mais uma ação afirmativa de cor/raça, visando manter a mesma proporção           

de cor/raça que tivemos nas inscrições na aprovação desta etapa. Para           

saber mais sobre a nossa ação afirmativa, clique aqui. 
 

Etapa de Vídeo de Apresentação Pessoal 

Nesta etapa, somente para participantes da Trilha 2, você deverá enviar um            

vídeo de até 90 segundos em 7 dias corridos.  

 

Etapa de Desafio de Gestão Pública 

O Desafio de Gestão Pública é uma atividade online e em grupos de 3 a 5                

pessoas, com duração de até 75 minutos, no qual é necessário solucionar            

um problema hipotético no âmbito da gestão pública. Para isto, é           

apresentado um cenário que pode ocorrer no setor público e o grupo de             

participantes precisará chegar a uma solução em conjunto. 

  

Não é preciso ter conhecimento prévio em gestão pública para realizar essa            

etapa. Todas as informações necessárias para a discussão e tomada de           

decisão estarão contidas nos materiais que você receberá durante a          

atividade. Além disso, não queremos avaliar apenas a solução em si, mas,            

principalmente, o processo de construção para a tomada de decisão.  
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https://drive.google.com/file/d/1gX9BxaKHNHTfoO6O81OgxCZ_8PnCZLDJ/view?usp=sharing


 

 

Etapa de Código de Ética e Entrevista por Competências 

Nesta etapa, haverá uma entrevista individual onde queremos conhecer         

melhor a sua trajetória, habilidades, comportamentos, atitudes e como o seu           

momento profissional e pessoal se alinham com o Programa Trainee de           

Gestão Pública. 

 

Importante: Para nós, a ética é um dos principais pilares para potencializar            

o setor público e fortalecer as instituições democráticas. Por isso, para           

agendar a Entrevista por Competências, é necessário ler e concordar com o            

Código de Ética do Vetor Brasil.  
 

 

Etapa de Preferências e Pareamentos 

Somente para participantes da Trilha 2, para avançar nessa etapa você           

precisará aderir ao Termo de Compromisso de Finalista, uma vez que essa é             

a última etapa sob a gestão do Vetor Brasil. Depois dela, os governos são              

responsáveis por decidirem entrevistar finalistas recomendadas(os) e       

contratar quem eles escolherem.  

  

A partir da adesão ao Termo de Compromisso de Finalista, você poderá            

receber uma recomendação para as oportunidades disponibilizadas pelos        

governos parceiros do Vetor Brasil. Para o bom funcionamento dessa fase de            

pareamentos, você deverá preencher um formulário de preferências, enviar         

seu currículo, uma minibiografia e o comprovante de conclusão de          

curso/diploma. Depois disso, você estará disponível para pareamento com as          

vagas existentes. 

 

Os governos parceiros do Vetor Brasil são responsáveis por definir as           

competências necessárias para as vagas que foram disponibilizadas e nos          

apresentar qual é o escopo de atuação esperado de profissionais que irão            

compor sua equipe. Assim, receber um pareamento depende da sua          

compatibilidade com o perfil da vaga disponibilizada pelo governo parceiro.  

 

Caso aconteçam os pareamentos para a(o) participante nesta etapa, o          

governo ficará responsável pela decisão de entrevistar finalistas e, também,          

pela decisão final da contratação. Estas etapas são realizadas diretamente          

pelo governo, ou seja, o Vetor Brasil não garante uma oportunidade no            
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https://drive.google.com/file/d/1GJ1cEjz7B0oGFpiQOTPtKly3JhXjph4S/view


governo. 

 

Além disso, finalistas só se tornam Trainees de Gestão Pública a partir do             

momento em que têm a contratação efetivada pelos governos parceiros,          

com os devidos instrumentos de contratação formalizados. Logo, você         

precisará passar por uma entrevista com o governo, ter a sua aprovação e a              

sua contratação efetivada pelo governo para só então se tornar Trainee de            

Gestão Pública. 

 

No caso de participantes da Trilha 1, ao ser aprovado(a) na Etapa de             

Código de Ética e Entrevista por Competências, você deverá nos enviar um            

comprovante de contratação no governo e concordar com o Termo de           

Compromisso de Trainee para se tornar um Trainee de Gestão Pública. 

 

É importante destacar que, ao se tornar Trainee, você: 

- Terá a oportunidade de atuar por um ano no governo, conhecendo na 

prática como funciona a gestão pública brasileira*; 
- Apoiará governos na implementação de projetos em escala; 

- Fará contato com diversas pessoas com trajetória no setor público; 

- Poderá contribuir para melhorar a vida de milhares de pessoas; 

- Se desenvolverá por meio de um programa de autodesenvolvimento 

com módulos presenciais e online; 
- Será acompanhada(o)pela equipe do Vetor Brasil ao longo de sua 

experiência no Programa. 

 

*somente para participantes da Trilha 2. 

 

Além disso, você poderá ter acesso a uma rede de transformadores em todo 

o país! Mais informações sobre como fazer parte desta rede serão 

encaminhadas durante a experiência como Trainee de Gestão Pública. 
 
Boa sorte no processo seletivo! 
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