


O Vetor Brasil atua conectando jovens profissionais altamente qualificados e 
governos por meio de diversas iniciativas, como o Programa de Trainee
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● É uma organização sem fins lucrativos

● Suprapartidária

O que é o Vetor Brasil
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Estamos trabalhando com 14 governos, nas 5 regiões do 
Brasil e com governantes de 8 partidos diferentes
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Partidos:
1. Pros
2. PSDB
3. PCdoB
4. PT
5. PSB
6. DEM
7. PMDB
8. PSD
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Por que você deve fazer parte dessa rede?

Seja um agente 
transformador 

Não existe nada 
maior que o setor 

público para impactar 
socialmente

Você terá um 
desenvolvimento 

contínuo

Temos uma uma 
forte cultura de 

feedback e ações de 
desenvolvimento 

profissional

Após o 
programa, você 

fará parte de uma 
grande rede 

Rede de trainees, 
governos, coaches, 

mentores e parceiros



Apenas alguns dos parceiros que fazem parte de nossas 
redes...
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Apoiadores financeiros Parceiros operacionais

Instituições públicas e seus programas/laboratórios

Universidades e instituições de ensino superior



Como funciona a contratação
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Governo (estadual ou municipal)

Secretaria Meio Secretaria  Fim

● Secretaria de Planejamento
● Secretaria de Governo
● Secretaria de Fazenda

● Secretaria de Educação

Órgãos de Econ. Mista

● SP Negócios
● PRODAM

Modelos de Contratação:
● Cargo Comissionado
● Programa de Bolsas 
● Consultor Individual



Pessoas altamente motivadas para:

● Trabalhar com impacto social em escala
● Demonstrar valores éticos sólidos
● Aprender em ambientes novos e adversos
● Dispostos e com grande resiliência para resolver 

problemas complexos
● Assumir riscos e aberto a atuar em governos 

estaduais e municipais

Qual é perfil esperado para um Trainee do Vetor Brasil?
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Experiência como Trainee



O processo seletivo é composto por 5 fases

10

Preenchimento de informações pessoais

Testes online (inglês, atualidades e lógica)

Motivações e Valores

Entrevista de mapeamento de competências

Entrevista de caso de setor público 

Entrevista com gestor do governo

1

2

3

4
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● Devem ter graduação completa até abril/2017

● Devem ter total disponibilidade para comparecer 
no treinamento presencial 

○ Data: 15 a 21 de janeiro de 2017

○ Local: São Paulo, SP

● Não há restrição de idade, faculdade e curso de 
graduação

Quem pode participar do processo
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Inscreva-se até 19/set

Período de inscrição
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