Informações sobre o processo seletivo 2018 - 1º semestre
Pioneiro no país, o Programa Trainee de Gestão Pública do Vetor Brasil aloca jovens
talentosos para trabalharem por um ano em projetos de alto impacto de governos estaduais ou
municipais. Os trainees tornam-se assim parte de uma rede engajada e diversa presente em
todo o Brasil.
Os trainees são profissionais com idade média de 26 anos, vindos de todas as regiões do
Brasil. A seleção não faz distinção de curso de formação, instituição de ensino ou experiência
profissional.
Para participar, é necessário:
• Ter curso superior completo (bacharelado ou licenciatura) ou previsão de graduação até
março de 2018;
• Ter disponibilidade para participar do Treinamento Presencial do Programa Trainee de Gestão
Pública, que acontece durante uma semana em São Paulo (SP).
Além disso, os trainees precisam ser jovens que:
• Querem impactar positivamente o Brasil;
• Acreditam que o setor público é o meio que pode dar escala ao impacto;
• Demonstram valores éticos e comprometimento para enfrentar problemas complexos;
• Estão dispostos a assumir riscos e abertos para atuar em governos de todo o Brasil.
Nosso processo seletivo é inteiramente online para permitir que todas as pessoas,
independente da localização geográfica, tenham chances iguais.
Etapas do processo:
1- Cadastro de Informações Pessoais;
2- Testes Online (atualidades, inglês e lógica);
3- Vídeo de Apresentação Pessoal e Perguntas de Motivação e Valores;
4- Entrevista de Mapeamento de Competências;
5- Entrevista de Caso do Setor Público;
6- Entrevista com Gestor do Governo.
Sobre o Vetor Brasil
O Vetor Brasil é uma rede de pessoas engajada e diversa, com o objetivo de potencializar o
setor público brasileiro. Uma organização sem fins lucrativos, suprapartidária, que atua desde
2014 em parceria com governos estaduais e municipais para atrair, avaliar e desenvolver
profissionais públicos. Até hoje o Vetor Brasil já alocou mais de 100 trainees em 30 governos
espalhados por 24 estados do país.

