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Que alegria termos você por aqui, no Processo Seletivo TalentosRecife para 
este programa de Residência em Gestão Pública!

Nós do Vetor Brasil, acreditamos que um potencial transformador somente é 
possível através de pessoas engajadas e diversas, que juntas, no coletivo, se 
tornam parte da mudança e da construção de um Brasil com mais equidade 
e oportunidades.

Sendo assim, uma atuação profissional no setor público no momento em 
que vivemos, é uma oportunidade de gerar impacto em escala, apoiando 
governos em rotinas, processos e projetos, além de ser uma oportunidade 
incrível de conhecer a fundo o funcionamento da máquina pública.

É também uma oportunidade para se desenvolver pessoal e 
profissionalmente, já que além da prática profissional, nosso programa 
oferece um intenso programa de desenvolvimento, que foca em 
competências técnicas e socioemocionais com o acompanhamento de 
tutores, um time composto por profissionais com muito conhecimento e 
bagagem para compartilhar, além de uma pós-graduação em Gestão 
Pública, no Instituto Singularidades. Esse desenvolvimento é intensificado 
através das trocas e conexões oferecidas pela Rede do Vetor Brasil, hoje com 
mais de 900 pessoas que majoritariamente atuam no setor público e 
terceiro setor.

Por fim, desejo que este manual te ajude a se preparar para o processo 
seletivo, através das descrições, dicas e passo a passo de cada um das etapas.

Um excelente processo seletivo pra você e boa sorte! 

Apresentação

Equipe do programa de Residência em Gestão Pública TalentosRecife
Vetor Brasil

03



Em 2021 lançamos a segunda edição 
do Programa de Residência em 
Gestão Pública, uma iniciativa 
inovadora aliada à seleção do 
Programa Trainee de Gestão Pública, 
que desenvolvemos para unir a 
experiência prática da atuação 
profissional no governo com uma 
formação acadêmica no formato de 
uma pós-graduação lato sensu em 
gestão pública, certificada por uma 
Instituição de Ensino Superior
credenciada. A 1° edição contou com 
30 residentes e, em 2021, a 2º edição 
contou com a participação de 15 
residentes atuando em diferentes 
estados do país.

Temos muito orgulho dos nossos 
resultados e da história que estamos 
escrevendo. Decidimos atuar com o 
setor público porque acreditamos 
que é a partir dele que podemos 
causar um impacto positivo na vida 
de milhares de pessoas, efetivando, 
assim, transformações reais e em 
grande escala no país.
Para conhecer um pouco mais da 
nossa caminhada e dos nossos 
resultados, acesse o nosso Relatório 
de Atividades de 2020.

Um pouco sobre nós
O Vetor Brasil é uma organização da 
sociedade civil (OSC) sem fins 
lucrativos e suprapartidária, criada 
em 2015 com o objetivo de conectar 
pessoas de alto desempenho que 
desejam transformar a gestão 
pública brasileira com governos 
comprometidos com essa mudança.

Ao longo dos nossos sete anos, 
passamos por diversas 
transformações, foi necessário 
experimentar, assumir riscos e 
tomar decisões, mas toda essa 
bagagem nos permitiu construir um 
time mais forte, revisar nossos 
processos, criar tecnologias e 
compartilhar os aprendizados com 
instituições nacionais e
internacionais.

E os resultados obtidos indicam que 
estamos no caminho certo. Hoje, 
somos 160 trainees ativos, alocados 
em 25 estados do país, atuando com 
Gestão de Políticas Públicas em um 
amplo espectro de áreas. Os 
números da nossa Rede também 
merecem destaque: hoje já somos 
800 pessoas, que de alguma forma 
estão contribuindo com o desafio de 
reduzir o cenário de desigualdade 
no Brasil. 
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O processo seletivo
O Processo Seletivo TalentosRecife 
tem por objetivo identificar e avaliar 
candidatos interessados em 
participar do programa de 
Residência em Gestão Pública com 
atuação na Secretaria de Educação 
da cidade de Recife. O Programa 
TalentosRecife é um modelo que se 
propõe a apoiar, de forma completa 
e transversal, no impulsionamento 
de políticas públicas de inovação e 
transformação digital do município 
de Recife, com recorte específico 
dentro da Secretaria da Educação.

Nosso processo seletivo conta com 
etapas avaliativas capazes de 
identificar e avaliar diversas 
competências necessárias ao 
trabalho do público alvo e seu
desempenho no setor público. Desta 
forma, entendemos que uma vez 
aprovados nestas etapas, a pessoa 
candidata estará apta a ocupar o 
papel de residente na Secretaria de 
Educação do Recife.

É muito importante para o Vetor 
Brasil que pessoas de qualquer lugar 
do país possam participar do 
processo seletivo e, por isso, todas as 
etapas de seleção são online e sem 
custos de inscrição ou 
deslocamento. 

Inclusive, para as etapas que exigem 
interação com nosso time de 
avaliação, como é o caso da 
Entrevista por Competências, são 
disponibilizadas opções de horários 
fora do horário comercial. Assim, as 
pessoas que trabalham e/ou 
estudam podem participar também. 
Muito legal, não é mesmo? 

Ao final deste processo seletivo, as 
pessoas aprovadas serão alocadas 
em diferentes funções dentro da 
Secretaria de Educação do Recife, 
tendo a oportunidade de atuar 
ativamente na transformação digital 
e na implementação de políticas 
públicas, além de participarem de 
um programa de tutoria e uma pós- 
graduação em Gestão Pública pelo 
Instituto Singularidades.
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Início das Inscrições

19/09/2022 às 12h00
(meio-dia) horário de Brasília

Fim das Inscrições

04/10/2022 às 11h59
(onze e cinquenta e nove da 
manhã) horário de Brasília

Datas
Algumas datas referentes à inscrição que você precisa ter em mente:

Informações importantes sobre o processo 
seletivo

Etapas e prazos
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O termo regula a sua participação 
no processo seletivo, reunindo os 
requisitos para a participação, 
hipóteses de desclassificação e 
obrigações de cada participante. O 
Código de Ética estabelece 
diretrizes de conduta e outros 
pontos que você precisa estar ciente 
e de acordo para prosseguir com a 
sua inscrição.

Para nós, a ética é um pilar 
indispensável para potencializar o 
setor público e fortalecer as 
instituições democráticas. Todas as 
nossas decisões e atitudes são 
pautadas por esse valor. Por isso, 
queremos compartilhar com você 
nosso Código de Ética. 

Além de nos guiar, o Código de 
Ética é importante para que nossas 
parceiras, parceiros e todas as 
pessoas interessadas pela 
organização estejam em 
alinhamento com os nossos valores.

Atenção: Caso você não concorde 
com o Código dentro do prazo 
indicado nos e-mails, isso implicará 
em sua desclassificação no processo 
seletivo. Por isso, fique de olho nas 
datas! 

Assim que tiver lido e concordado 
com ambos você poderá começar 
imediatamente a sua inscrição e 
terá 7 dias para finalizá-la.

Atendimento

Termo de 
Responsabilidade e 
Código de Ética

Estaremos disponíveis para tirar 
dúvidas e resolver questões no 
decorrer do processo. Para isso, você 
deverá clicar aqui e ler nossas 
Perguntas Frequentes. Não 
encontrou o que precisava? Sem 
problemas! É só clicar em “Novo 
Ticket de Suporte” para nos enviar 
uma mensagem. 

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

O prazo para respostas é de dois 
(02) dias úteis, portanto não 
garantimos resposta com menos de 
um (01) dia útil para o fim do prazo 
de cada etapa. Então, é importante 
realizar as atividades o quanto antes 
porque, se surgir algum imprevisto, 
você pode ter sua desclassificação 
no processo seletivo por exceder o 
prazo limite da etapa - e não 
queremos que isso aconteça!

Antes de tudo você precisa ler e 
concordar com o nosso Termo de 
Responsabilidade de Participantes 
do programa TalentosRecife e com 
o Código de Ética do Vetor Brasil.
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Ser maior de 18 anos
Brasileira(o) ou naturalizada(o) 
brasileira;
Não ter parentes de primeiro 
grau na equipe interna do Vetor 
Brasil;
Residir ou ter interesse em residir 
na cidade ou região 
metropolitana de Recife;
Possuir graduação completa 
reconhecida pelo MEC;
Estar em dia com as obrigações 
militares, se for o caso.

O primeiro passo da Inscrição é a 
verificação da sua elegibilidade ao 
processo seletivo. Ser elegível 
significa que você cumpre os 
requisitos mínimos para fazer parte 
do processo. Assim, para participar 
do programa TalentosRecife, você 
deverá:

Etapa de Inscrição

1. Verificação de 
Elegibilidade

Tudo pronto para começarmos o 
processo seletivo? 

Nesta primeira etapa você irá 
preencher alguns dos seus dados 
pessoais, acadêmicos e profissionais. 
Vamos lá? 

Esta etapa é bem simples e rápida. 
Mesmo assim, é importante se 
atentar aos detalhes para que sua 
inscrição seja validada. 

Não restringimos idade máxima, 
tempo depois de formação ou 
cursos de graduação. 

O tempo estimado para o 
preenchimento deste formulário é 
de 2 minutos.

Se você atende tais requisitos, 
partimos para o aceite do Código de 
Ética, e em seguida o Formulário de 
Dados Pessoais.

2. Formulário de Dados 
Pessoais
No campo Dados Pessoais, você 
informará alguns dados como nome 
social, CPF, RG, identidade de 
gênero, entre outros. São dados que 
nos ajudam a entender quem é 
você. 

Preencha este campo com atenção, 
pois não será possível retornar ou 
realizar alterações ou ajustes 
posteriores. 

O tempo estimado de 
preenchimento é de 5 minutos. 

Importante: Os próximos formulários são 
para conhecermos você e entendermos 
melhor o seu perfil. Mas sem estresses, 
tudo bem? Para nós, o que importa são os 
aprendizados que cada pessoa teve. Por 
isso, não avaliamos cursos e/ou 
faculdades ou onde trabalhou. Ou seja, 
esses dados não são classificatórios, mas 
o seu preenchimento é obrigatório.

As Etapas
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3. Formulário de dados 
acadêmicos

4. Formulário de dados 
profissionais

O que você estudou ou estuda? 
Você participou ou participa de 
atividades extracurriculares nestes 
cursos como: empresa júnior, 
pesquisas acadêmicas, coletivos ou 
outras iniciativas?

Neste formulário você irá nos 
contar sobre sua trajetória 
acadêmica.

O tempo estimado para 
preenchimento deste formulário é 
de 4 minutos. 

Você já estagiou ou teve outra 
experiência profissional de 
freelancer, temporária ou fixa? 
Então, nos conte tudo! Fez 
voluntariado? Onde? Por quanto 
tempo? 

Neste formulário queremos saber 
sobre suas experiências 
profissionais, lembre-se, as 
atividades acadêmicas devem ser 
informadas no formulário anterior.

O tempo estimado para 
preenchimento deste formulário é 
de 10 minutos.

Prontinho! Etapa de inscrição 
finalizada. Vamos para a próxima?
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Compreensão, interpretação e 
elaboração de textos na língua 
portuguesa; 
Comunicação estruturada; 
Raciocínio analítico 
quantitativo e qualitativo para 
propor soluções aos problemas 
reais do Brasil. 

Para a realização dos testes, 
preparamos várias dicas e 
exercícios que te apoiarão nesta 
etapa. Além disso, explicamos 
melhor como funciona o cálculo
das notas e a metodologia de 
aprovação. Pronto para saber 
mais?

As pessoas que são selecionadas 
para participar do programa 
TalentosRecife desempenham 
funções de gestão em órgãos 
públicos. Esse tipo de trabalho 
exige diversas habilidades, como: 

Assim, a escolha dos testes para o 
público foi feita de modo que nos 
permita avaliar competências 
necessárias para atuar no setor 
público. Nós entendemos que os 
testes não avaliam completamente 
todas as inteligências, competências
e o potencial de quem participa do 
processo. Mesmo assim, optamos pela 
adoção desse modelo de avaliação 
levando em consideração a 
quantidade de pessoas inscritas, 
custos e necessidades exigidas pelos 
desafios que serão enfrentados no 
governo. Nas etapas seguintes, 
avaliaremos também outras 
competências igualmente 
importantes para atuação no setor 
público.

TEMOS DICAS PRA VOCÊ!
Para mandar bem nos testes escolha 
um local calmo e sem distrações e 
separe papel e caneta para fazer 
anotações, caso considere necessário. 
Concentração é a chave! Verifique se
você está com uma boa conexão de 
internet para responder todas as 
questões sem surpresas.

Lembre-se: você terá um prazo limite 
de 5 dias para terminar os testes e os 
formulários. Então, não deixe para 
última hora. Caso você tenha 
problemas durante a etapa, seu prazo 
final não será alterado.

Etapa de Testes Online e Formulários
complementares 

1. Testes online de 
Português e Lógica

Chegou a hora de explicar todos os 
detalhes sobre a Etapa de Testes 
Online e Formulários 
Complementares. Essa etapa é 
composta por dois testes, de 
português e lógica, uma pesquisa 
de crenças e valores e um 
formulário de dados 
socioeconômicos.

Esta etapa tem a duração de 5 
dias.
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Os testes serão realizados na 
plataforma da Primeira Escolha 
através de link para 
redirecionamento.
É possível realizar o teste em 
aparelhos de tecnologia mobile 
como smartphones, tablets e 
Ipads.
A contagem do tempo começa 
de forma imediata, automática e 
no início do teste através de 
cronômetro regressivo e é feita 
por questão, mas também com 
o tempo total. Assim você pode 
controlar de forma bastante 
eficiente o seu tempo para 
finalização do teste. Ao final do 
tempo disponibilizado, mesmo 
que você não tenha respondido 
à questão, você será 
automaticamente direcionado à 
conclusão da avaliação.

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO 
DOS TESTES

Diante de qualquer dificuldade 
técnica, faça um print da página 
e salve a imagem, na sequência 
envie um e-mail imediatamente 
para o atendimento da Primeira 
Escolha em 
suporte@primeiraescolha.com. 
br. Sua avaliação será, então, 
interrompida e você conseguirá 
retomá-la apenas após ter 
recebido resposta do Suporte 
Primeira Escolha que funciona 
de 2ª a 6ªfeira das 8h00 às 
17h00. Sem o print não será 
possível analisar a questão 
apresentada e você poderá ser 
desclassificado, por isso tire o 
print se o teste apresentar 
alguma questão técnica.
Para sua segurança, cada 
operação da sua avaliação é 
registrada e suas respostas são 
gravadas ao clicar em “avançar”. 
Desta forma, caso você tenha 
algum problema técnico, você 
poderá acessar novamente o seu 
teste e retomar de onde parou. 
Cada participante tem um limite 
de UMA nova tentativa caso 
algum imprevisto ocorra. Esse 
novo acesso é retomado de 
onde você parou e pode ser feito 
antes do final do período
disponibilizado para você 
realizar os testes.

Deixar respostas em branco. 
Para seguir adiante no teste, 
você precisa responder a cada 
questão apresentada;
Revisar respostas anteriores;
Refazer o teste;
Usar a tecla F5 ou refresh;
Logar várias vezes.

NÃO É POSSÍVEL:
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A melhor forma de aprender 
sobre português é lendo 
conteúdos variados, como 
notícias, tirinhas de jornal, livros, 
blogs etc; 
Estude conteúdos de regras 
ortográficas e concordâncias; 
Estude interpretação de texto; 
Preste bastante atenção à 
composição dos enunciados e 
das alternativas.
Estude através de nosso 
simulado, é só clicar aqui.

10 questões de múltipla escolha 
(com 5 alternativas cada); 
As questões apresentam grau de 
dificuldade variado; 
Você receberá em seu e-mail a 
pontuação final até a finalização 
da etapa e ela pode variar entre 0 
e 100.

DICAS PARA RESPONDER O TESTE 
DE PORTUGUÊS 

TESTE DE LÓGICA

O raciocínio lógico vai além de 
cálculos e fórmulas. Ele é importante 
para compreender, analisar e 
questionar dados, situações e 
cenários. É um conhecimento 
universal que pode ser aplicado em 
diversas atividades durante todo o 
dia. 

Assim, para apoiar a resolução de 
problemas complexos que envolvem 
a vida de milhares de pessoas, é 
importante analisar todas as 
informações e compreender as 
situações de forma sistêmica. 

COMO É COMPOSTO O TESTE DE 
LÓGICA?

12 questões de múltipla escolha 
(com 5 alternativas cada); 
Em linhas gerais, você deverá 
analisar criticamente as
informações apresentadas de 
forma gráfica, em esquemas ou 
textos, e identificar padrões para 
desenvolver uma comunicação 
assertiva e alinhada à estrutura 
da nossa língua portuguesa; 
As questões apresentam grau de 
dificuldade variado; 
Você receberá em seu e-mail a 
pontuação final até a finalização 
da etapa e ela pode variar entre 0 
e 100.
O tempo total para realização do 
teste é de 30 minutos (o teste 
possui um cronômetro para te 
ajudar a organizar melhor o 
tempo).

TESTE DE PORTUGUÊS

Ser Residente em Gestão Pública é 
trabalhar em conjunto com outras 
pessoas, criar soluções em grupos 
diversos e ter foco constante na 
população. Por isso, a comunicação 
é uma habilidade importante! 

O bom uso da língua portuguesa é 
necessário para se expressar, se 
relacionar, redigir e compreender 
documentos, participar da tomada 
de decisões, além de argumentar 
com assertividade. Vale lembrar que 
a comunicação não é apenas o que 
você fala, mas principalmente o que 
os outros entendem. 

COMO É COMPOSTO O TESTE DE 
PORTUGUÊS
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No teste, você precisará analisar 
a razoabilidade de resultados 
numéricos, construindo 
argumentos sobre afirmações 
quantitativas a partir de cálculos 
e estimativas. Para isso, você 
precisará apresentar raciocínio 
lógico, além da utilização de
matemática básica, como: as 4 
operações matemáticas (soma, 
subtração, multiplicação e 
divisão), razão e proporção, 
regra de 3, porcentagem e 
inferências e associações; 
O tempo total para realização 
do teste é de 30 minutos 
(também com um cronômetro 
para te apoiar na gestão do 
tempo). 

Familiarize-se com gráficos e 
tabelas e aprenda a ler os dados 
apresentados! Para ficar mais 
fácil, procure notícias que 
contenham esses elementos e 
tente interpretá-los sem ler o 
conteúdo;
Estude através de nosso 
simulado, é só clicar aqui.

DICAS PARA RESPONDER O TESTE 
DE LÓGICA

COMO SERÃO CALCULADAS AS 
NOTAS DOS TESTES?
Cada participante começa no Teste 
de Português. Para avançar para o 
de Lógica é preciso acertar no 
mínimo três questões, ou você terá 
reprovação automática no 
processo. 

Depois do Teste de Lógica, 
seguimos a mesma regra: é preciso 
acertar ao menos três questões 
para seguir para os próximos 
passos. 

Após a realização de todos os testes 
do seu processo seletivo dentro do 
prazo, suas notas de Português e 
Lógica serão padronizadas. A nota 
padronizada existe porque 
aplicamos tipos de testes diferentes 
entre participantes. Logo, para 
comparar os resultados de testes 
diferentes, temos que ter uma base 
comum de comparação entre 
todos eles. Mesmo assim, é 
importante destacar que, apesar de 
testes diferentes, todos possuem o 
mesmo nível de dificuldade. 

Depois de calculada sua nota 
padronizada em Português e 
Lógica, verificamos se essa nota é 
igual ou acima da nota de corte. 

A nota de corte é baseada nas notas 
gerais de um grande volume de 
participantes do processo seletivo e 
considera-se a ação afirmativa de 
cor/raça, visando manter o mesmo 
percentual de cada recorte racial 
que tivemos nas inscrições, 
também nas aprovações da Etapa 
de Testes Online.
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3. Formulário de Dados 
Socioeconômicos

Através dos seus Dados 
Socioeconômicos, procuramos 
compreender melhor a sua origem 
e trajetória. Para nós, este é um dos 
pontos mais relevantes para 
identificarmos o indicador Delta. 

Quanto maior o Delta de cada 
participante, mais longa a trajetória 
percorrida para poder estar no 
nosso processo seletivo e se tornar 
elegível. 

Ou seja, pessoas com Delta elevado 
saíram de pontos de partida com 
menos oportunidades e, mesmo 
assim, atingiram conquistas 
pessoais e/ ou profissionais 
significativas. São pessoas que 
fizeram muito, mesmo com menos 
recursos e acessos. 

É importante destacar que tanto os 
Dados Pessoais, quanto os Dados 
Socioeconômicos acima não são 
usados como critério de seleção. 
Levantamos essas informações 
para orientar melhor as iniciativas 
do Vetor Brasil de fomento à 
inclusão e diversidade. Para saber 
mais sobre o indicador Delta, 
acesse este comunicado oficial 
aqui. 

O tempo estimado para 
preenchimento deste formulário é 
de 2 minutos.

2. Pesquisa de Crenças e 
Valores
Aqui é um espaço para possamos 
te conhecer um pouco mais, 
lembrando que não há resposta 
certa ou errada quando se trata de 
expor as suas crenças e valores, 
portanto responda sinceramente 
sobre o que você acredita, essa 
etapa não é eliminatório, você só 
será reprovado se não cumprir o 
prazo para preenchimento, que é 
de 5 dias (para os testes online e os 
formulários).
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Etapa de Apresentação 
Pessoal

“Quem é você e qual sua 
trajetória?” Lembre de sua 
trajetória até chegar aqui, quais 
são as suas raízes, conquistas e 
desafios. Nos conte também, 
quais são suas fortalezas e o que 
observa que precisa desenvolver. 
Aqui, não tem certo ou errado, 
queremos conhecer você e suas 
trajetórias. 
“Quais tarefas desafiadoras você 
já teve que cumprir?” Escolha 
uma situação que te marcou 
muito e reflita sobre qual era a 
tarefa, quais ações você tomou, 
quais foram os resultados e 
quais aprendizados você extraiu 
da situação;
"Qual conquista você mais se 
orgulha?” Pense em qual foi sua 
trajetória até essa conquista. 
Busque refletir oportunidades de 
acesso e por que essa conquista 
é importante;

Para facilitar, estruturamos algumas 
perguntas que podem te ajudar a 
entender um pouco o que 
queremos saber sobre você:

“O que te motiva a trabalhar no 
setor público? Como você acredita 
que o Vetor Brasil e nosso 
programa de residência 
TalentosRecife dialogam com seu 
momento de vida e motivações 
futuras?”.

Não queremos uma descrição do 
seu currículo. Queremos 
realmente te conhecer melhor. 
Então, antes de responder os 
formulários, dedique um tempo 
para refletir sobre as suas próprias 
conquistas, seus objetivos, o que 
você tem de fortaleza e quais 
pontos você pode se desenvolver 
mais - seja na escola, faculdade, 
emprego etc; 
Para ficar mais fácil, antes de 
responder, liste os pontos que 
deseja abordar. Você pode fazer 
isso em ordem cronológica se for 
melhor para organizar seus 
pensamentos; 
Adicione significado à sua 
trajetória! Cada pessoa tem uma 
história própria que merece ser 
valorizada; 
Ser você é a melhor forma de 
entendermos se o nosso 
programas está alinhado ao seu 
momento pessoal e profissional 
atual; 
Ao enviar as respostas , você não 
poderá alterá-las, portanto confira 
tudo antes de enviar; 

TEMOS DICAS PRA VOCÊ!

1. Formulário de 
Apresentação pessoal

Nesta etapa queremos conhecer 
você um pouco mais, por isso 
preparamos alguns formulários para 
que você possa nos contar mais 
sobre você e sobre sua motivação 
para participar dos programas do 
Vetor Brasil. 

Esta etapa tem a duração de 4 dias.
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Tenha assertividade e clareza na 
sua escrita, pois você está 
contando isso para nós! Por 
exemplo, em vez de escrever “o 
estágio me fez ver como as 
coisas são na prática”, escreva 
sobre situações vividas nessa 
experiência, como isso te 
impactou profissionalmente ou 
quais decisões você tomou na 
situação e por qual motivo isso 
foi importante; 
Tenha coesão! As respostas, 
como um todo, precisam fazer 
sentido. Se tiver a oportunidade, 
compartilhe o material com 
alguém que não te conheça tão 
bem e pergunte o que essa 
pessoa entendeu do seu texto; 
Não utilize o seu tempo nos 
contando clichês! Evite jargões 
relacionados ao propósito de 
ser Residente em Gestão 
Pública, como: “eu acredito que 
a gestão pública chega em todo
o lugar”, “eu quero causar 
impacto social”, “eu quero 
mudar a política do país”, 
principalmente quando essas 
expressões não são 
acompanhadas de contexto, 
profundidade e análise crítica; 

Para ficar ainda mais fácil, 
apontamos um exemplo do que 
não achamos apropriado: 

“Quero ser residente de gestão 
pública pois acredito pois acredito 
no Programa como uma forma de 
influenciar e implementar uma 
cultura para mudar o serviço 
público. Sempre quis fazer a 
diferença não só no meu país, mas 
também no mundo. Com a 
mentalidade e uma visão mais 
ampla do mundo que tenho hoje, 
eu vejo a oportunidade de ser 
Trainee como um dos melhores 
caminhos para a realização do meu 
sonho que é poder impactar, 
aprender e ensinar ao mesmo 
tempo.” 

Perceba que esse texto não cita, em 
nenhum momento, uma conexão 
entre a vontade de impactar o setor 
público e 
experiências/aprendizados 
específicos obtidos ao longo da 
trajetória pessoal, acadêmica ou 
profissional. A fala desta pessoa 
está vaga e bastante genérica. 
Então, de novo, reflita sobre a sua 
trajetória e vontades. Faça este 
exercício de autoconhecimento.
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A atividade será feita 100% 
online, por meio de ferramenta 
de videoconferência, e em 
grupos com mais de 3 pessoas; 
A duração será proporcional ao 
número de pessoas por grupo, 
com no máximo 90 minutos de 
duração; 
Alguns minutos antes do horário 
da Dinâmica, você receberá um 
e-mail (informado no 
agendamento da atividade) um 
link para participar da atividade. 
Quando receber este e-mail, 
você pode acessar o link e clicar 
no botão “Pedir para participar 
da reunião”. Pedimos, por favor, 
para você não interagir com as 
outras pessoas da atividade até a 
avaliadora ou o avaliador passar 
esse direcionamento.

O agendamento será online na 
página “Meu Processo”; 
Os horários disponibilizados 
serão ocupados por ordem de 
agendamento. Então, caso você 
tenha restrições de horário/data, 
fique de olho no seu e-mail e 
agende o quanto antes. 

Durante a Dinâmica de Grupo, as 
pessoas que vão conduzir a 
avaliação serão responsáveis por 
mediar toda a atividade e estudar a 
melhor solução do problema após a 
decisão do grupo. 

PARA FACILITAR: 

COMO FAZER O AGENDAMENTO? 

Etapa de Dinâmica de 
Grupo

1. Dinâmica de Grupo

Nesta etapa queremos conhecer 
você um pouco mais, por isso 
preparamos alguns formulários para 
que você possa nos contar mais 
sobre você e sobre sua motivação 
para participar dos programas do 
Vetor Brasil. 

Esta etapa tem a duração de 4 dias.

Esta etapa tem o objetivo de avaliar 
como cada pessoa age no contexto 
de um grupo, diante de uma 
situação desafiadora, que precisa 
de uma solução coletiva.

Você não precisará de 
conhecimento prévio em gestão 
pública ou qualquer outra área 
para realizar esta etapa. No 
momento da atividade, você 
receberá todas as informações 
necessárias para que você possa 
realizá-la com confiança. Por isso, 
não serão consideradas decisões 
baseadas em dados externos.

Sabemos que as pessoas têm 
formas diferentes de realizar 
análises e tomar decisões, por isso, 
a decisão do grupo não precisa ser 
tomada de forma consensual, mas 
precisa ser tomada de forma 
democrática, combinado? Ou seja, 
nem todo mundo no grupo precisa 
concordar, mas a maioria tem que 
estar de acordo. 
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Escolha apenas um horário; 
Após a escolha do horário, 
verifique seus dados pessoais e 
confirme o agendamento; 
Escolheu uma data e horário, e 
submeteu na plataforma? 
Pronto! Você receberá um e-mail 
com sua confirmação. O e-mail 
pode chegar em sua caixa de 
entrada ou lixo eletrônico 
(spam). Caso não tenha recebido 
o e-mail de confirmação, por 
favor, nos envie uma mensagem 
com o horário que você tinha 
agendado aqui em “Novo Ticket 
de Suporte”; 
Sabemos que imprevistos ou 
mudanças de planos acontecem, 
por isso, é permitido que você 
remarque sua participação, 
desde que o cancelamento seja 
feito com pelo menos 24 horas 
de antecedência do horário do 
Desafio que você tiver agendado. 
Nos dias seguintes, você 
receberá novos horários. Mas, 
tenha bastante atenção!
Seja resiliente e não cancele sem 
ter certeza. Isso porque todos os 
Desafios têm um prazo para 
serem realizados, o que pode 
ocasionar menos horários 
disponíveis no fim. Assim, não 
deixe para última hora! Depois 
dessa data, não teremos novos 
horários e você pode ter sua 
participação no processo seletivo 
encerrada por não participar da 
atividade.  

PASSO A PASSO PARA REALIZAR O 
AGENDAMENTO: 

Engajamento, participação e 
análises. Durante a resolução do
desafio da Dinâmica, 
avaliaremos a forma como você 
interage com o seu grupo, como
propõe ou participa das 
discussões, como toma decisões, 
em sua capacidade de fazer 
análises (quantitativas e 
qualitativas) e como você se 
comporta nos ambientes de 
pressão. 
Acreditamos que só seja possível 
fazer a mudança trabalhando 
juntas e juntos, por isso, não 
existe heroísmo individual.

O QUE É LEVADO EM
CONTA

Pense nas pessoas que estão 
fazendo esta etapa com você e 
não se atrase. A tolerância 
máxima é de apenas 5 minutos. 
Caso você passe desse tempo, 
não será possível continuar no 
processo seletivo; 
Nossos agendamentos são 
sempre referentes ao horário de 
Brasília. Quem reside em regiões 
com fusos horários diferentes 
deve ficar de olho; 
Para driblar o nervosismo, teste 
antes sua câmera, áudio e 
microfone. Para participar da 
atividade, o seu grupo precisa te 
ver e ouvir; 
Você pode realizar a Dinâmica 
pelo celular ou tablet.

ORIENTAÇÕES SOBRE A 
REALIZAÇÃO DA ETAPA:
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Tiver problemas com a câmera ou 
microfone que impossibilitem a 
realização da Dinâmica, e a 
avaliadora ou o avaliador constatar 
o problema dentro dos 5 primeiros 
minutos e te desconectar da 
Dinâmica. Ou seja, você esteve 
presente na Dinâmica, mas sua 
câmera ou microfone apresentaram 
problemas nos primeiros 5 minutos 
de atividade. Neste caso, você terá 
apenas mais uma chance para 
remarcá-la; 
Tiver problemas de conectividade 
(energia elétrica ou internet) nos 
primeiros 5 minutos da Dinâmica. 
Ou seja, você esteve presente na 
Dinâmica, não ouviu nenhuma 
informação sobre a atividade e teve 
um problema de conectividade nos 
primeiros 5 minutos. Neste caso, 
você terá apenas mais uma chance 
para remarcá-la;
Em casos de problemas técnicos 
(como, por exemplo, problemas na 
câmera, microfone ou áudio, etc.) 
e/ou de conectividade (energia 
elétrica ou internet, etc.), depois dos 
5 primeiros minutos de atividade 
que impossibilitem sua 
participação, será considerado 
aquilo que foi apresentado por você 
até o momento do problema e não 
será possível refazer a Dinâmica;
Em casos de problemas técnicos 
(problemas na câmera, microfone 
ou áudio) e/ou de conectividade 
(energia elétrica ou internet), antes 
do início da Dinâmica que 
impossibilitem sua entrada na 
atividade, não será possível 
reagendar a Dinâmica; 

 Para não ter nenhum 
imprevisto, é importante que 
você esteja familiarizado com 
ferramentas de videoconferência 
antes do dia a Dinâmica, assim 
não terá maiores dificuldades 
em realizar a atividade; 
É permitido o uso de calculadora 
durante a Dinâmica. Para nós, 
não é importante o resultado do 
cálculo, mas sim o racional e sua 
capacidade analítica;
Na hipótese remota de ausência, 
queda ou retirada de uma 
pessoa da Dinâmica, a avaliadora 
ou o avaliador que estiver 
conduzindo a atividade poderá 
assumir o papel daquela pessoa 
para complementar com as 
informações necessárias para 
realização da Etapa e não 
prejudicar demais participantes. 
Entretanto, não participará da 
discussão do grupo; 
A execução do Desafio será 
inteiramente gravada; 
O link para acesso será enviado 
até o horário da sua Dinâmica. 
Então, não se preocupe, não 
esqueceremos de você. Se passar 
do horário agendado e você não 
receber o link para acesso a sala, 
lembre-se de verificar sua caixa 
de lixo eletrônico (spam) - clique 
aqui e envie um “Novo Ticket de 
Suporte” para falar com a gente; 
Após iniciar a Dinâmica, você 
não poderá realizá-la 
novamente. Você apenas poderá 
refazê-lo se:

19

https://atendimento.trainee.vetorbrasil.org/support/tickets/new
https://atendimento.trainee.vetorbrasil.org/support/tickets/new


Caso você cancele sua 
participação com menos de 
24h de antecedência do horário 
da Dinâmica que você tiver 
agendado, você não poderá 
reagendá-la; 
O não-comparecimento em seu 
horário agendado por qualquer 
razão implica na 
desclassificação automática do 
processo seletivo; 
A pessoa que conduzirá a 
avaliação poderá desconectar 
participantes que porventura 
estiverem atrapalhando a 
condução da atividade. Por 
exemplo, uma pessoa poderá 
ser desconectada se houver um 
barulho muito alto de fundo 
que atrapalhe o grupo, ou se a 
conexão estiver tão instável a 
ponto de prejudicar as 
discussões do grupo. Caso isso 
aconteça, você não poderá 
reagendar a sua Dinâmica e 
será avaliada(o) de onde parou.

100% online, por meio da 
ferramenta de videoconferência 
Google Meet; 
Individual; 
Com duração de cerca de 30 
minutos; 

Esse é o momento para você nos 
contar sobre sua história com mais 
detalhes. Queremos saber mais sobre 
seus valores, sua vida, conquistas e 
fracassos. Sim, para nós os erros são 
fundamentais porque eles trazem 
muitos aprendizados e proporcionam 
o seu crescimento individual.

COMO SERÁ A ENTREVISTA? 

Alguns minutos antes do horário da 
entrevista, você receberá, pelo e-mail 
informado no agendamento de 
horário da atividade, um link para 
participar da conversa pelo Google 
Meet. Quando você receber este e- 
mail, você poderá acessar o link e 
clicar no botão “Pedir para participar 
da reunião”.

100% online, por meio da 
ferramenta de videoconferência 
Google Meet; 
Individual; 
Com duração de cerca de 30 
minutos; 

COMO SERÁ A 
ENTREVISTA

Etapa de Entrevista por 
Competências 

1. Entrevistas por 
Competências

Buscamos conhecer você em cada 
uma das etapas do processo seletivo e 
agora não vai ser diferente. Por isso, 
preparamos uma conversa online e só 
nossa! 
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Após a escolha do horário, 
verifique seus dados pessoais e 
confirme o agendamento; 
Escolheu uma data e horário, e 
submeteu na plataforma? 
Pronto! Você receberá um e- 
mail com sua confirmação. 
Depois disso, é só esperar. Mas, 
caso você não tenha recebido o 
e-mail em sua caixa de entrada 
e lixo eletrônico (spam), por 
favor, envie um mensagem para 
nós aqui em “Novo ticket de 
Suporte”; 
Sabendo que imprevistos 
podem acontecer, é permitido 
que você remarque sua 
participação, desde que o 
cancelamento seja feito com 
pelo menos 24 horas de 
antecedência do horário da 
Entrevista por Competências. 
Nos dias subsequentes, você 
receberá novos horários, mas, 
tenha bastante atenção!  Seja 
resiliente e não cancele sem ter
certeza. Isso porque todas as 
entrevistas têm um prazo para 
serem realizadas, o que pode 
ocasionar menos horários 
disponíveis no fim. Assim, não 
deixe para última hora! 

Os horários disponibilizados serão 
ocupados por ordem de 
agendamento. Então, caso você 
tenha restrições de horário/data, 
fique de olho no seu e-mail e 
agende o quanto antes. 

PASSO A PASSO PARA REALIZAR 
O AGENDAMENTO

Depois dessa data, não teremos 
novos horários e você pode ter 
sua participação encerrada por 
não participar da atividade; 
O agendamento será online na 
página “Meu Processo”; 
Escolha apenas um horário.

Pontualidade para nós é um ato 
de respeito! Assim, a tolerância 
máxima de atraso será de 5
minutos. O não cumprimento 
do horário implicará a 
desclassificação automática no 
processo seletivo; 
Nossos agendamentos são 
sempre referentes ao horário de 
Brasília. Quem reside em regiões 
com fusos horários diferentes 
precisa ter atenção neste ponto; 
Teste antes sua câmera, áudio e 
microfone. Para participar da 
atividade, precisamos te ver e 
ouvir; 
A Entrevista poderá ser gravada;
O link para acesso será enviado 
até o horário da sua Entrevista. 
Então, não se preocupe, não 
esqueceremos de você. Se 
passar seu horário e você não 
receber o link para a Entrevista - 
lembre-se de verificar sua caixa 
de entrada e de lixo eletrônico 
(spam) - clique aqui em “Novo 
Ticket de Suporte” para falar 
com a gente.  

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A 
ENTREVISTA POR COMPETÊNCIAS 
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Após iniciar a Entrevista, você não 
poderá realizá-la novamente. 
Você apenas poderá refazê-la se: 

O não comparecimento em seu 
horário agendado por qualquer 
razão implica na desclassificação 
automática do processo seletivo. 

Antes da entrevista, reflita sobre 
sua trajetória, seus objetivos, 
valores e como suas experiências 
moldaram seu potencial. Pela 
primeira vez, esse é um momento
só nosso, frente a frente. Então, 
vamos tirar o melhor proveito 
disso; 
Já sabemos o que você 
apresentou nas etapas anteriores. 
Agora, queremos conhecer mais 
sobre sua história, trajetória 
profissional e seu momento de 
vida. Para otimizar melhor o 
tempo da Entrevista, objetividade 
e assertividade são fundamentais!
Você tem algum ponto ou 
característica que ainda não 
deixou evidente no processo e 
que acredita que deveríamos 
saber? Agora é a hora de nos 
contar; 
O que você acredita que pode 
agregar ou já agrega para o 
governo? E o que o setor público 
vai agregar ou já agrega para 
você? 
O Vetor Brasil é só uma ponte 
para alcançar seus sonhos. Por 
isso, pense na motivação em 
trabalhar para o governo e como 
mudar o Brasil pode ser apoiado 
pelo programa TalentosRecife.

TEMOS DICAS PRA VOCÊ!
Tiver problemas de 
conectividade (energia elétrica 
ou internet) nos primeiros 5 
minutos da Entrevista. Ou seja, 
você esteve presente na 
Entrevista e teve um problema 
de conectividade antes de 
efetivamente começarem as 
perguntas. Neste caso, você 
terá apenas mais uma chance 
para remarcar sua Entrevista; 
Em casos de problemas 
técnicos (como, por exemplo, 
na câmera, microfone ou áudio, 
etc.) e/ou de conectividade 
(energia elétrica, internet, etc.), 
depois do início da Entrevista 
que impossibilitem sua 
participação, será considerado 
para fins de avaliação aquilo 
que foi apresentado por você 
até o momento do início do 
problema e não será possível 
refazer a Entrevista; 
Em casos de problemas 
técnicos (problemas na câmera, 
microfone, áudio, etc.) e/ou de 
conectividade (energia elétrica, 
internet, etc.), antes do início da 
Entrevista que impossibilitem 
sua entrada na atividade, não 
será possível reagendar a 
Entrevista por Competências; 

Caso você cancele sua 
participação com menos de 24h 
de antecedência do horário da 
Entrevista que você tiver 
agendado, você não poderá 
reagendar a sua Entrevista por 
Competências; 22



Etapa de Preferências do 
candidato, autodeclaração 
de ciência e envio de 
documentos

1. Preferências

Após passar pelo processo de 
entrevista por competência, a 
próxima etapa tem o objetivo de 
conhecer quais são as suas 
preferências sobre atividades de 
trabalho, e ter a sua 
autodeclaração de ferramentas 
técnicas e de ciência, abaixo 
descrevemos melhor como será 
cada passo dessa etapa. 

Essa etapa tem duração de 3 dias.

Nesse passo você terá um 
formulário para preencher suas 
preferências para atuação nas 
possíveis áreas de alocação no 
governo, caso sejam aprovadas. É 
importante reforçar que essas 
escolhas não são determinantes 
sobre onde você será alocado
dentro do governo, mas ajudará a 
definirmos a melhor função para 
cada um dos candidatos 
aprovados.

2. Autodeclaração de 
ferramentas técnicas

3. Autodeclaração de 
ciência

Além de conhecermos quem você 
é, sua trajetória e competência, 
também é muito importante 
sabermos qual o nível de 
conhecimento e habilidade que 
você tem em cada ferramenta 
técnica.

Como por exemplo, o quanto você 
está familiarizado com Ferramentas 
de Gestão de Projetos, de Análise de 
Dados, Excel, Sistemas e etc. 
Lembrando que, este não é um 
passo eliminatório, mas sim um 
jeito de identificarmos qual a 
melhor função para você dentro do 
governo segundo seus 
conhecimentos e bilidades.

Antes de ser aprovado(a) e iniciar 
sua trajetória como residente, é 
muito importante que você tenha 
ciência quanto as obrigações 
mínimas para participar do 
programa TalentosRecife e 
principalmente sobre as 
responsabilidades quanto a atuação 
no setor público. Por isso, antes de 
seguir para a última fase, 
disponibilizamos um documento 
para que você possa ler e então 
declarar sua ciência.
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Etapa de Entrevista com 
Governo

Etapa de assinatura do 
Termo de Compromisso

1. Entrevista com Governo

E então, chegamos na etapa final!

Depois de passar por todas as 
etapas anteriores, e avaliar a sua 
trajetória pessoal, profissional e 
acadêmica, depois de conhecer 
quais são as suas preferências de 
trabalho e entender quais são as 
suas habilidades com ferramentas 
técnicas, agora é o momento de 
fazer contato com o governo. 

Depois que o governo selecionar as 20 
pessoas que se tornarão os(as) 
residentes em Gestão Pública, haverá 
o momento de assinatura do Termo 
de Compromisso.

Essa etapa terá duração de 3 dias, é o 
período necessário para leitura e 
assinatura do Termo de Compromisso 
junto ao Governo e a Instituição de 
Ensino para que então você se torne, 
oficialmente, um residente e passe a 
atuar no Governo de Recife.

Assim como a etapa de entrevistas 
por competência, este é o 
momento onde você poderá 
mostrar um pouco mais sobre si 
para que gestores que já atuam 
dentro do órgão parceiro, 
conheçam você!

Depois desse contato, o governo 
escolherá as 20 pessoas que irão 
compor o time de residentes 
alocados que atuarão com a 
transformação digital e a 
implementação de políticas 
públicas.

Informamos que nessa etapa 
haverá uma ação afirmativa 
regional, afim de valorizar pessoas 
candidatos(as) que já são de Recife 
e região.
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