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Nós do Vetor Brasil estamos muito felizes em anunciar a abertura do

processo seletivo para mais duas turmas do Programa Ubuntu que iniciarão

as atividades em 2023.

O Programa Ubuntu apoia profissionais públicos negros a se desenvolverem

como lideranças e terem em suas carreiras as ferramentas necessárias para

diminuirmos a lacuna de representatividade que caracteriza a administração

pública atualmente. Os participantes do programa têm acesso a uma

formação robusta, que inclui conteúdos de liderança, gestão de pessoas e

diversidade, além de uma tutoria especializada para potencializar seu

crescimento em nível individual e coletivo.

Nesse sentido, o Ubuntu tem um papel fundamental de seguir não só

formando e desenvolvendo essas lideranças negras que já estão atuando

nos diferentes setores do poder executivo da administração pública, mas

principalmente fomentar, propor e criar, a partir dessa rede de gestores

públicos letrados racialmente, uma agenda propositiva de promoção da

igualdade racial nas três esferas de governo de maneira transversal e

intencional a partir das secretarias meio e fim e com total

comprometimento das chefias de estado.

Antes de compartilhar como será realizada cada etapa pelo Vetor
Brasil, é importante destacar que as inscrições para o Processo



Seletivo Ubuntu começam no dia 13 de março de 2023 às 11h59 da
manhã (onze e cinquenta e nove, horário de Brasília) e se encerram
no dia 03 de abril de 2023 às 11:59 da manhã (onze e cinquenta e
nove, horário de Brasília).

● O Programa Ubuntu é destinado a pessoas em início de carreira

que não atuam como profissionais públicos, e através do processo

seletivo estão buscando uma oportunidade de atuação no governo.

Ou ainda, para profissionais públicos em início de carreira que não

possuem seu escopo de sua atuação corresponde ao do Programa

Trainee de Gestão Público e/ou não pretendem permanecer em seu

atual órgão de atuação.

Ao final deste processo seletivo, se tornarão participantes do programa, os

candidatos aprovados na Etapa de Entrevistas por Competências.

Seguem abaixo as descrições das etapas realizadas pelo Vetor Brasil. Para

dicas e descrições mais completas acesse o Guia de Preparação aqui.

Etapa de Inscrição

As inscrições começam no dia 13/03 às 11h59 da manhã (horário de

Brasília) e se encerram no dia 03/04 às 11h59 da manhã (horário de

Brasília). Você terá do dia 13/03 ao dia 03/04 para finalizar TODOS os

passos de inscrição:

● Assinatura do Termo de Responsabilidade da(o) Candidata(o);

● Aceite do Código de Ética do Vetor Brasil

● Elegibilidade

● Dados Pessoais

● Histórico Acadêmico e Profissional

https://www.vetorbrasil.org/wp-content/uploads/2023/03/Guia-de-Participacao-no-Processo-Seletivo-Ubuntu-2023-2.pdf


● Dados Socioeconômicos.

Após o prazo, você terá sua desclassificação automática, não podendo se

recadastrar neste processo seletivo.

Para ser elegível ao processo seletivo, você precisa:
● Ser brasileira(o) ou já ter seu processo de naturalização completo;
● Se autodeclarar como indígena, preto ou pardo conforme o

quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE;

● Ter mais de 18 anos;
● Ter graduação completa em curso de bacharelado, licenciatura ou

tecnólogo reconhecido pelo MEC com o certificado de conclusão de
curso em mãos) até 30 de abril de 2023;

● Possuir vínculo empregatício com entidade governamental, como
descrito no item 3.2 e deseje mantê-lo por pelo menos 12 (doze)
meses, a contar de eventual aprovação neste processo seletivo;

● Fazer a gestão direta de 1 ou mais pessoas no cargo que ocupa
atualmente;

● Não pode ter parentesco de primeiro grau ou ser irmã, irmão ou
cônjuge de uma pessoa que trabalha atualmente no time interno do
Vetor Brasil. Time interno significa pessoas que trabalham na
organização Vetor Brasil, não faz parte dessa nomenclatura todo e
qualquer beneficiário dos nossos programas como Trainees e Líderes
da Aprendizagem, por exemplo.

Indicação da Chefia
Este ano, para que a(o) candidata(o) se torne uma(um) participante do
Programa Ubuntu é necessário ser aprovada(o) em todas as etapas, mas
também que duas chefias imediatas sejam indicadas a se inscrever no
Programa Líder+D.

Este Programa tem como objetivo formar gestores, brancos e não-brancos,
do setor público em conteúdos prioritários para disseminar equidade racial
como um pilar em suas ações nos governos brasileiros, possibilitando um
letramento racial base e boas práticas de ações antirracistas para



disseminar no setor público.

A indicação deverá ser feita pelo(a) participante ao longo do processo de
seleção e as chefias indicadas serão convidadas a se inscrever no Programa
Líder+D a ocorrer ao longo do mês de junho e meados de julho, totalizando
34 horas de carga horária e 5 encontros síncronos.

Etapa de  Carta de Intenção
Ninguém melhor para explicar sua motivação para fazer parte do Programa
Ubuntu do que você! Por isso queremos ouvir mais sobre sua motivação,
sua história e seus objetivos profissionais.

Etapa de Entrevista por Competências
Nesta etapa, haverá uma entrevista individual onde queremos conhecer
melhor a sua trajetória, habilidades, comportamentos, atitudes e como o
seu momento profissional e pessoal se alinham com os nossos programas.

Assinatura do Termo de Participante e Envio do comprovante de
vínculo com o Governo
Após a aprovação na Etapa de Entrevista por Competências o candidato
deverá

Além disso, enquanto participante do programa, você poderá ter acesso a
uma rede de transformadores em todo o país! Mais informações sobre como
fazer parte desta rede serão encaminhadas durante a experiência como dos
programas.

Boa sorte no processo seletivo!


