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Que alegria ter você aqui querendo saber mais sobre a nossa seleção
pública!

O Programa O2 - Oxigenando a Política da Legisla Brasil está saindo do
forno, por isso, estamos animadas para compartilhar com o mundo em
primeira mão!

Com o objetivo de tornar as equipes políticas mais a cara do Brasil, o
O2 irá recrutar e selecionar profissionais de grupos historicamente sub
representados na política para participarem do Banco de Aceleradores
da Legisla. Nosso banco é gratuito e utilizado para realizar indicações
de profissionais para ocuparem cargos de assessoria parlamentar em
mandatos no Legislativo.

Esse  projeto é um chamado para todas as pessoas que acreditam,
assim como a gente, que trabalhar na  política é um caminho com alto
potencial de impacto social para gerar grandes transformações em
nosso país e que esse espaço institucional deve ser compartilhado e
construído por todes. 

Assim, uma atuação profissional dentro da política legislativa,
principalmente no momento em que vivemos, é uma oportunidade de
contribuir para que as políticas públicas representem todes os
brasileiros e, também, de se desenvolver pessoal e profissionalmente!

CLIQUE PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO

O programa tem como foco principal buscar profissionais negros
(pretos e pardos), indígenas, LGBTQIA+, de origem periférica ou
baixa renda* e PCDs. Outras candidaturas também serão aceitas.
*até 3 sa lár ios  mín imos ou ser  a  pr imei ra  geração da famí l ia  a  cursar  o Ens ino Super ior

INTRODUÇÃO

Para quem é o O2 - Oxigenando a Política?

vol tar  para
o sumár io

https://survey.alchemer.com/s3/6641012/O2-inscricoes


Isso quer dizer que eu vou trabalhar na política?

Ao entrar, você terá a possibilidade de receber oportunidades para
trabalhar em mandatos parlamentares de todo o Brasil (de acordo com as
suas preferências), acesso a cursos, formações e eventos da Legisla Brasil
e de parceiros, participação em grupos temáticos para trocas de
experiências com outros membros do Banco e até entrada - após alocação
em algum mandato - na única Rede de Assessores Parlamentares do Brasil.

Todes os membros da Rede Legisla Brasil possuem acesso gratuito à
plataforma de saúde mental e outros benefícios exclusivos, essenciais para
o apoio e melhoria de performance no dia a dia legislativo.

Ao entrar no Banco, você será acessado pelo Time Legisla Brasil de duas
maneiras distintas, para mediar sua indicação para vagas em mandatos
parlamentares:

Quais os benefícios ao participar do Banco de Aceleradores?

→ Via Indicação Direta: quando um mandato pede a indicação de um
profissional de nosso Banco. É realizado um match através do sistema de
preferências e competências da Legisla. Você é indicade para uma
entrevista com o Mandato e, se aprovade, passa a compor o Mandato e a
Rede Legisla Brasil.

→ Via avanço de etapa em Seleções Personalizadas: quando lançamos
um novo processo seletivo, exclusivo de um gabinete parlamentar, te
convidamos por e-mail com preferência e antecedência antes do
lançamento público, caso a vaga se encaixe no seu perfil. Por ser uma
seleção composta de etapas customizadas às exigências do mandato,
você deve executar estas etapas personalizadas. Uma vez aprovade na
seleção da Legisla, você passa à entrevista final com o mandato. Neste
caso, por fazer parte do Banco, você ganha um avanço de etapas iniciais
de testes-base e tem um acompanhamento exclusivo do Time Legisla
Brasil ao longo do processo como um todo.
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PROCESSO
SELETIVO O2



3
Na fase de testes serão

realizadas provas de

português e atualidades,

com o objetivo de avaliar

competências necessárias

para atuar no setor

político, em cada momento

de carreira.

Etapas do processo seletivo

1
Para fazer a inscrição, entre

neste link do botão abaixo.

Leva menos de 15 minutos!

Você irá informar dados

profissionais, acadêmicos,

pessoais e questões

socioeconômicas.

Inscrição
Inicial 2

Em seguida, o time da

Legisla fará uma triagem

curricular, buscando

entender onde você se

encaixa em um mandato

parlamentar e nos critérios

do programa. 

Triagem da
Legisla

Etapa de
Testes

Cronograma

4
Avançando no processo,

queremos entender qual a

sua motivação para

trabalhar com assessoria

parlamentar.

Perguntas e Carta
de Motivação 5

Etapa para sua

apresentação pessoal e

profissional, respondendo

algumas perguntas

previamente estabelecidas.

Vídeo entrevista
por Competência 6

Caso selecionade, você

receberá um e-mail com a

confirmação de sua entrada no

Banco e deverá completar seu

cadastro para se tornar, então,

um membre ativo.

E-mail de
Confirmação

Período de inscrições01/12 - 12/01

12/01 Resultado final etapa triagem

06/01 - 14/01 Etapa de testes*

06/01 - 17/01 Envio carta de motivação e desafio

22/01 Resultado etapa de carta e desafio

22/01- 25/01 Envio vídeo entrevistas

11/02 R E S U L T A D O  F I N A L

*O resu l tado da etapa de testes  é  d ivu lgado conforme os  candidates
forem rea l i zando.  Quanto antes  f i zer ,  antes  receberá o resu l tado : )
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O que você estudou ou estuda? Você participou/participa de atividades
extracurriculares nestes cursos como: pesquisas acadêmicas, coletivos,
organização de congressos ou outras iniciativas?

Queremos saber quais foram as atividades relacionadas a atividades
universitárias ou profissionais que você já fez e quais foram os seus
resultados atingidos nessa função, combinado?
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Você já estagiou ou teve outra experiência profissional de
freelancer, temporária ou fixa? Então, nos conte tudo! Fez
voluntariado? Onde? Por quanto tempo? Também é importante!
Já recebeu alguma premiação e/ou foi destaque em atividades
complementares?

Inscrição inicial

No campo Dados Pessoais, você informará alguns dados como
nome completo, 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 realizar
alterações depois de enviar o formulário. 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? Não avaliamos cursos, faculdades ou onde
trabalhou. Ou seja, esses dados não são classificatórios, mas o seu preenchimento é
obrigatório.

Através dos seus dados socioeconômicos, vamos procurar
compreender melhor a sua origem e trajetória. Para nós, este é
um dos critérios de seleção e pontos mais relevantes para
identificarmos o indicador Delta. Pessoas com o 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. 

DADOS PESSOAIS

HISTÓRICO PROFISSIONAL E ACADÊMICO

DADOS SOCIOECONÔMICOS



DICAS
LEGISLEIRAS
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Escolha um local calmo e sem distrações; separe papel e caneta
para fazer anotações, caso considere necessário; verifique se
você está com uma boa conexão de internet para responder
todas as questões sem surpresas.

Concentração é a chave! Entenda o que está sendo pedido, leia
o enunciado com atenção e estruture o problema com as suas
palavras.

Preste bastante atenção na gestão do tempo! A prova terá um
cronômetro no canto superior, então vá controlando o tempo
em cada pergunta.

É muito importante que você chegue até a tela de
encerramento dos testes para que a sua nota seja processada,
combinado?

Para a prova de português, o nossa dica é: revise conteúdos de
regras ortográficas e concordâncias. Indicamos o site Só
Português para treinar esse tipo assunto.

A melhor forma de se preparar para os testes é lendo
conteúdos variados, como notícias políticas, tirinhas de jornal,
l ivros, blogs etc.

Como mandar bem nos testes?

Como se destacar pelas experiências profissionais?

"Quando fui estagiária de marketing na Empresa B, era responsável pelo
acompanhamento de mídias sociais no Brasil. Usando Google Analytics,
recomendei 3 estratégias para a equipe e também cuidei de traduções e
produção de conteúdo para Twitter e Facebook, que cresceram 30% em alcance."

Aqui, conseguimos identificar quais eram as suas responsabilidades,
quais ferramentas você sabe manipular no dia a dia, os resultados que
você alcançou e o que foi fez para chegar nele.

Vamos analisar um bom exemplo juntos?! 
Ele vai falar mais do que mil palavras!

https://www.soportugues.com.br/secoes/prova/


CLIQUE PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO

Como escrever uma boa carta de motivação?
Aqui teremos o primeiro contato mais próximo e pessoal com você.
Antes de sentar para escrever, recomendamos que você separe um
tempinho para colocar no papel os pontos mais importantes da sua
trajetória e as suas conquistas. Você pode pedir ajuda para as pessoas
que mais te conhecem para ajudar nesse processo.

Perguntas norteadoras: O que você pode fazer para ser lembrado pelo
avaliador? Se outra pessoa tiver uma trajetória parecida com você,
como você contaria sua história para se diferenciar dela? Quais
características são realmente suas e únicas? O que te faz querer entrar
na política? Quais são os pontos mais relevantes da sua trajetóra
(pessoal e profissional) até aqui?
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Chegou o momento da gente ouvir a sua história. Todes, sem exceção,
tem uma história para contar. E não importa se é alguém que se prepara
para sua primeira entrevista de emprego ou se candidata a um cargo de
alta senioridade, o valor de uma boa apresentação pessoal é sempre o
mesmo.

O que está em jogo aqui é a sua AUTENTICIDADE, o formato, a estrutura,
a coesão e a clareza do seu discurso. 

As questões e dicas a seguir vão ajudar na montagem da sua
apresentação ideal!

Como enfrentou um desafio ou mudou algum processo? Como buscou e
aproveitou as oportunidades? Uma ferramenta valiosa pode ser o
storytelling. Aqui tem um material bem interessante para você se inspirar
na hora que estiver estruturando a sua resposta.

Como arrasar na vídeo entrevista?

https://survey.alchemer.com/s3/6641012/O2-inscricoes
https://docs.google.com/document/d/1XOWywOcwakzs6lSYqbT0G_BzrMstT5oY9Ha3KCaPsQg/edit?usp=sharing


Não precisa ter uma super produção no vídeo, ou seja, não
precisa de animação, nem dublagem, nem efeitos e nem fotos.
Queremos realmente ver você falando!

Para facilitar, estruturamos algumas perguntas que podem te
ajudar a nos contar um pouco mais sobre você: Qual é a situação
problema? Quais evidências você conseguiu encontrar que
ajudaram a resolver ou encaminhar esse problema? Como você
as encontrou e estruturou o possível encaminhamento?

Tenha assertividade, treine várias vezes antes de gravar e
adicione significado à sua trajetória! Cada pessoa tem uma
história própria que merece ser valorizada!

COMO SUBIR OS VÍDEOS NO FORMULÁRIO
Depois de gravar, você deverá colocá-los no Youtube em modo "não
listado" ou no seu drive em modo público (nessas opções, apenas o
usuário que tiver o link conseguirá visualizá-lo). E, por fim,
compartilhar o link com a gente! Por favor, não delete o link até que
tenha recebido o resultado desta etapa.
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O vídeo deve ter no máximo 1 minuto e 45 segundos. Não serão aceitos
vídeos que ultrapassem esse limite de tempo (se o seu vídeo ultrapassar, é
só cortá-lo antes de mandar pra gente). Vídeos que extrapolarem o limite
de tempo implicam na desclassificação automática do processo seletivo.

Não se preocupe com o cenário ou a roupa que deve usar no vídeo, o que
importa é o conteúdo. Você pode gravar seu vídeo usando tanto celular
quanto a câmera do seu computador. Atenção! Se você tiver i) deficiência
auditiva, i i) deficiência de fluência da fala ou ii i) deficiência na fala,
indique no momento da inscrição que necessita "realizar de outra forma a
fase de vídeo entrevista". Qualquer outra dificuldade com internet ou
afins, nos comunique antes desta etapa encerrar. Assim conseguiremos te
orientar para realizar a vídeo entrevista de outra forma.

Como tem que ser o vídeo?
Serão 3 (três) perguntas sobre competências, sendo duas mais gerais e
uma de acordo com a área do mandato que você escolheu na inscrição.



INFORMAÇÕES
GERAIS



"conselho do time da legisla sobre o
processo seletivo"

Igor Silva de Castro
Assessor de CRM - Dep. Felipe Rigoni

(alocado Legisla)

Mensagens da Legisla

"É importante se atentar aos objetivos de
cada fase da seleção. Entenda o que está

sendo esperado e traga com clareza: quais
recortes da sua trajetória se relacionam com
os desafios propostos?  Conte sua história de

forma sincera e estratégica! "
Lana Faria

Gestora de Mandatos 
Legisla Brasil

Dúvidas sobre o processo?

Estaremos disponíveis para tirar dúvidas e resolver questões no decorrer
do processo seletivo. Você também pode acessar a página do O2 - seção
Perguntas Frequentes em nosso site. 

Caso tenha mais dúvidas do processo de inscrição ou de indicação, é só
mandar um e-mail para selecao@legislabrasil.org ou entrar em contato com
o Time Legisla pelo WhatsApp (81) 98837-0840.

Nosso horário de atendimento é das 9h às 18h (horário de Brasília), de
segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais e de São Paulo.
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"Para convencer alguém que você merece aquela
oportunidade, você precisa acreditar primeiro. E se você
acha que não merece porque “não está preparado
ainda”, saiba que você nunca estará. No fim, as grandes
habilidades necessárias você aprenderá na prática, no
dia a dia. Não deixe de tentar nada na vida por medo!"



CLIQUE PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO

Não perca tempo, se inscreva no Programa O2 agora mesmo!

Somos a primeira e única organização social suprapartidária com a missão
de profissionalizar a política brasileira. Queremos construir uma política
acessível, representativa e efetiva: composta por equipes qualificadas e
diversas, que usam práticas inovadoras para fazer o poder legislativo
funcionar ainda melhor.

Além disso, acumulamos mais de 300 mandatos impactados com
abrangência em todo o território nacional, 130 vagas de assessoria
preenchidas e mais de 19 partidos políticos alcançados. Assim,
fortalecemos todos os lados da democracia, para juntos avançarmos em
sentido ao Brasil que queremos.

Sobre a Legisla Brasil

Somos filhas do poder da

criação, movidas pelo

combustível infinito da

resiliência e da vontade de

resolver problemas em

colaboração, como boas

brasileiras e brasileiros.

Brasileirinhas

Apostamos na democracia

também como jeito de ser.

Acreditamos na importância

da opinião de cada um e da

melhor capacidade de ouvir

todos os lados, buscando

sempre as melhores ideias na

mesa.

Democratas

Vivemos em busca da melhor

versão de nós mesmas, do nosso

time e, principalmente da

política. Não nos contentamos

com pouco e estamos nessa

busca exigente pela máxima

qualidade da política porque

entendemos que é o que o Brasil

precisa e merece.

Melhor versão

Para saber mais informações, acesse as nossas redes:

Nossos valores

Trabalhamos para fazer a política
brasileira funcionar ;)
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https://www.instagram.com/legisla.brasil/
https://www.facebook.com/legisla.brasil
https://legislabrasil.org/
https://www.linkedin.com/company/legislabrasil
https://survey.alchemer.com/s3/6641012/O2-inscricoes


VEM COM A GENTE TORNAR AS EQUIPES POLÍTICAS
MAIS A CARA DO BRASIL!

REALIZAÇÃO APOIO


