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APRESENTAÇÃO
Seja bem vindo(a) ao Talentos pela Democracia: um banco de talentos para 
fazer parte de equipes de campanha eleitoral

O Talentos pela Democracia é um projeto realizado pelo Vetor Brasil, que tem o objetivo de
atrair profissionais de todo o Brasil que desejam trabalhar em campanhas eleitorais. No final
do processo de inscrição e avaliação, seu currículo fará parte de um banco de talentos a nível
nacional, onde candidatos(as) membros da rede do Vetor Brasil e das redes dos nossos
parceiros nesta iniciativa, terão acesso para selecionar profissionais para suas equipes de
campanha de acordo com suas preferências. Além disso, as pessoas participantes do projeto
terão acesso a conteúdos formativos que incluem temáticas como liderança, gestão de
pessoas e diversidade.



APRESENTAÇÃO

Boa sorte e sucesso! Sejam bem-vindas e bem-vindos.

Vetor Brasil

Neste guia você encontrará mais detalhes sobre como funciona o Talentos pela Democracia.
Preparado com muita dedicação, ele te fornece instruções detalhadas, regras e dicas sobre como
realizar as etapas e as atividades dessa jornada. 

Contamos com a sua inscrição e engajamento! Venha participar desse programa inovador e
personalizado e amplie o seu impacto na transformação para a construção de equipes, propostas e
eleições democráticas e representativas! 



Informações Importantes

Datas:

Para garantir que o Talentos pela Democracia cumpra com o objetivo de
reunir profissionais de diversas áreas que desejam apoiar a democracia por
meio de campanhas eleitorais em um único lugar, precisamos realizar um
processo que consiga identificar o potencial dos participantes e seu
potencial de impacto nas áreas em que atuam. Para garantir a isonomia do
processo e a participação de profissionais de todas as regiões do Brasil, todas
as etapas de seleção do Talentos pela Democracia são online e sem custos
de inscrição. Além disso, não existem requisitos de formação e não haverá
etapas de aúdio e vídeo.

Algumas datas referente à inscrição que são importantes você ter em
mente:

Início das inscrições: 04/04/2022
Fim das inscrições: 18/07/2022 às 23h59 (horário de Brasília)



Informações Importantes

Aprovação e reprovação nas etapas:

No caso de prorrogação do prazo de inscrição, o anúncio será divulgado no
site e redes sociais do Vetor Brasil. Não será realizada comunicação
individual de eventual prorrogação dos prazos, cabendo a cada participante
acompanhar as publicações no site oficial. Fique atento(a) para os canais de
comunicação oficial. 

Atenção, em hipótese alguma entraremos em contato individualmente fora
dos canais oficiais para pedir informações pessoais como dados bancários ou
envio de documentos.

Todas as comunicações serão enviadas ao e-mail informado pelo
participante no momento do seu cadastro.

Cada participante receberá informações individuais sobre sua aprovação ou
reprovação em cada uma das etapas do processo seletivo. O Vetor Brasil não
se responsabiliza por comunicações não recebidas por cadastro incorreto de
e-mail.



REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
DO PROCESSO TALENTOS PELA 
DEMOCRACIA

Para participar do processo, os requisitos mínimos são: 

Ser brasileira(o) ou ter sido naturalizada(o) brasileira(o)
Ser maior de 18 (dezoito) anos
Ter concluído o ensino médio

 



CONFIRA AS ETAPAS DO PROCESSO

Termo de Responsabilidade e 
Formulário para informe de Dados 

Pessoais e de preferências.

Formulário de Elegibilidade, Teste 
de lógica, Carta de Apresentação 

e Teste de Crenças e Valores.
 

Curso Gerenciamento de 
Campanhas Eleitorais com vídeos 

divididos em 15 blocos e um quiz final
 

Etapa de Inscrição 
(obrigatória):

Etapa de testes 
(obrigatória):

Etapa de Conteúdos 
Formativos (opcional):

O início das inscrições para o Talentos pela Democracia acontece no dia 04/04/2022 e as
inscrições se encerram dia 18/07/2022, às 23h59 (horário de Brasília). Recomendamos que você
se atente aos prazos e se inscreva com antecedência. 
O canal oficial de comunicação sobre o processo é o seu e-mail informado na etapa de inscrição.
Fique atento(a) a todas as comunicações oficiais que serão enviadas por meio do
talentospelademocracia@vetorbrasil.org. Não se esqueça de checar seu spam durante este
período para evitar o risco de perder algum comunicado importante.
Cada participante receberá informações individuais sobre aprovação ou reprovação.

Nas seções a seguir você encontrará orientações e dicas sobre cada uma das etapas. Alguns
lembretes importantes antes da leitura sobre as etapas: 

Prazo para finalização: 4 dias Prazo para finalização: 7 dias



1 | ETAPA DE 
INSCRIÇÃO

Passo 1: Termo de Responsabilidade do(a) Candidato(a)

Passo 2: Formulário de inscrição

Para realizar a sua inscrição, é necessário que você acesse a nossa
plataforma através do site. Lembre-se que todos os passos da Etapa de
Inscrição precisam ser finalizados até 18/07/22, às 23h59 (horário de
Brasília).

Ao realizar login na plataforma, você deverá ler e concordar com o nosso
Termo de Responsabilidade do Participante. Este documento regula a sua
participação no processo, reunindo os requisitos para participação,
hipóteses de desclassificação e obrigações de cada participante, dentre
outros pontos que você precisa estar de acordo.

O passo seguinte será o preenchimento do formulário de inscrição. Será
necessário nos informar alguns dados, como: nome completo, RG, CPF, e-
mail, celular, identidade de gênero, entre outros. Ao incluir seus dados
pessoais, recomendamos que você preencha as informações com muita
atenção, pois não será possível alterá-los posteriormente.
 
Essas informações serão utilizadas para analisar os dados do participante.
O formulário de inscrição não é avaliativo, mas seu preenchimento é
obrigatório.,

Atenção: o candidato(a) terá 4 dias para que a Etapa de Inscrição (assinar
o termo e preencher o formulário) seja concluída.

http://processoseletivo.vetorbrasil.org/processos/talentos_pela_democracia


2 | ETAPA DE TESTES
Passo 1: Formulário de Elegibilidade

Passo 2: Teste de Lógica

A partir de então, é necessário que você preencha o formulário de elegibilidade, onde avaliaremos se você cumpre os
requisitos mínimos para fazer parte do banco de talentos. Ele é um instrumento que auxilia na identificação de fatores
comportamentais e delimita perfis importantes para o processo e alocação pelos candidatos que estarão formando suas
equipes de campanha. 

Tenha assertividade e clareza do porquê você está contando algo para nós. Por exemplo, em vez de falar “o estágio me
fez ver como as coisas são na prática”, fale sobre situações vividas nessa experiência, como isso te impactou
profissionalmente ou quais decisões você tomou na situação e por qual motivo isso foi importante;

O teste de lógica avalia habilidades quantitativas e lógicas necessárias à resolução de problemas cotidianos do trabalho,
tais como alocação de recursos, dimensionamento de atividades e comparação de dados. O teste possui 10 questões e
dura aproximadamente 30 minutos para ser completado. Para seguir no processo Talentos Pela Democracia, você deve
atingir no mínimo 30 pontos.

Passo 3: Teste de Crenças e Valores
Para te conhecer melhor, é importante sabermos no que você acredita. Por isso, você deverá se posicionar em relação a
algumas situações listadas em um formulário, para que possamos mapear os seus valores pessoais. As situações
apresentadas envolvem tanto cenários do dia a dia quanto contextos do setor público. São situações hipotéticas em que
você deverá se posicionar numa escala de discordo totalmente a concordo plenamente. Haverá, ainda, um campo para
justificar suas respostas.



2 | ETAPA DE TESTES

Passo 4: Carta de Apresentação Pessoal

Atenção: É importante ressaltar que este questionário não leva em conta opiniões políticas, partidárias e religiosas.
 
Recomendamos que responda com sinceridade a pesquisa. Antes de escolher uma opção, reflita sobre situações
semelhantes de sua realidade profissional. As respostas são pessoais e não são classificatórias e nem eliminatórias, mas
são obrigatórias para você continuar no processo

Ninguém melhor para explicar sua motivação para fazer parte do Talentos pela Democracia do que você! Por isso
queremos saber mais sobre qual a sua motivação em trabalhar em uma equipe de campanha eleitoral e como suas
experiências e habilidades podem contribuir para a campanha. A carta deve ter no máximo 1200 caracteres.

Reflita sobre sua trajetória, experiências e motivações que você queira apresentar na carta de motivação. Para otimizar o
texto, objetividade e assertividade são fundamentais.

Você tem algum ponto ou característica que ainda não deixou evidente no processo e que acredita que deveríamos
saber? A carta de motivação é a hora de nos contar.

O que você acredita que pode agregar para as equipes de campanhas? Como você vai aplicar o conhecimento que você
adquiriu no seu trabalho? Tenha em mente as respostas para essa perguntas. 

Atenção: o candidato(a) terá 7 dias para que toda a Etapa de Testes seja concluída.
 



3 | ETAPA DE CONTEÚDOS 
FORMATIVOS

Passo 1: Acompanhamento de 
conteúdos pela plataforma. 

Mais orientações: 

NÃOOBRIGATÓRIO

Esse é o momento onde você tem a oportunidade de 
conhecer e se aprofundar em conteúdos formativos 
focados para o desenvolvimento de profissionais que 

atuam com o tema de campanha eleitoral.

Instruções: o acompanhamento das aulas é realizado 
na mesma plataforma de inscrição do Vetor Brasil e 

as aulas estarão disponíveis após a aprovação nas
etapas anteriores. Reserve sempre o seu melhor 

horário/data e fique de olho nos conteúdos. Mas, caso 
não consiga acessar ao ser aprovada(o) nas etapas 
anteriores, por favor, envie uma mensagem para o 

e-mail talentospelademocracia@vetorbrasil.org

Os conteúdos formativos estarão disponíveis apenas
durante o período de inscrições. Após o encerramento,
as aulas não ficarão mais disponíveis na plataforma. 
Em caso de indisponibilidade de algum vídeo, entre
em contato com a gente. 
Os conteúdos não poderão ser disponibilizados e
distribuídos para terceiros sem autorização prévia de
seus proprietários e produtores.
Ao final do curso de Gerenciamento de Campanhas,
você terá à disposição um quiz para apoiar na fixação e
aprendizagem do conteúdo. É necessário responder
pelo menos 60% das questões para ter o curso
concluído. Porém, não se preocupe, caso você não
atinja essa pontuação, você poderá tentar novamente
quantas vezes quiser.
Até o momento de concluir o curso, você poderá
assistir e passar pelos conteúdos novamente quantas
vezes quiser.

mailto:talentospelademocracia@vetorbrasil.org


Leia atentamente o termo de responsabilidade e
tenha certeza de assinalar a sua concordância e
clicar em enviar para ir à próxima etapa; 
É importante preencher seus dados e preferências
com calma e, se possível, em um local tranquilo.
Assim, você não vai esquecer de nenhum ponto e
nós saberemos mais sobre você; 
Deixe todas as suas informações as mais atualizadas
possível, pois elas serão nossas referências para te
identificar e entrar em contato durante todo o
processo;

Durante os testes, se possível, evite locais
barulhentos e ou com distrações visuais e
cognitivas; 
Teste com antecedência sua conectividade de
internet e energia antes de submeter os testes e
textos para a gente.

Esse é o momento para observarmos suas habilidades e
competências e para isso separamos algumas dicas
valiosas para você se preparar:

Para apoiar você ao longo do processo, separamos algumas dicas valiosas. 
Vem conferir:

COMO ME PREPARAR?

Inscrição Etapa de Testes



FICOU COM ALGUMA 
DÚVIDA?

Estaremos disponíveis para tirar dúvidas e resolver questões no decorrer
do processo. Para isso, você deverá enviar um e-mail para
talentospelademocracia@vetorbrasil.org com a sua dúvida. 

O horário de atendimento é das 9h às 18h (horário de Brasília), de
segunda à sexta-feira, exceto em feriados nacionais e de São Paulo. 

Não garantimos resposta com menos de 1 dia útil. Desse modo, como o
processo possui prazo de finalização, é importante realizar as atividades
o quanto antes pois, se surgir algum imprevisto ou você tiver alguma
dúvida e não conseguirmos responder a tempo, você pode ser reprovado
por exceder o prazo - e não queremos que isso aconteça!

mailto:talentospelademocracia@vetorbrasil.org



