
Referências
PANTOJA, Maria Júlia; CAMÕES, Marizaura R. de Souza; BERGUE, Sandro Trescastro. Gestão de Pessoas: bases teóricas e experiências no setor público. 
Brasília: Enap, 2010.
MOURA, Ana Lúcia Neves de; SOUZA, Bruno Campello de. Gestão estratégica de pessoas na administração indireta do setor público federal: na prática, ainda 
um discurso. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 4, n. 67, p.575-602, maio 2016.

Contatos
Beatriz Saab - Diretora de Recrutamento e Seleção 

beatrizsaab@legislabrasil.org

(11) 98575-0344

www.legislabrasil.org

Seleções Personalizadas para 
Gabinetes Legislativos

 Legisla Brasil - Terceiro Setor

 Período: Dezembro 2018 a Abril 2019

Objeto do processo seletivo

Introdução

Descrição da experiência

Resultados obtidos

Lições aprendidas

Considerações finais

Seleções Personalizadas para Gabinetes Legislativos
- 12 processos seletivos realizados para diferentes parlamentares
- Legislativo Federal: Dep. Felipe Rigoni, Dep. Tabata Amaral, Dep. 

João Campos, Dep. Tiago Mitraud, Senador Alessandro Vieira, 
Gabinete Compartilhado do Movimento Acredito, Gabinete da 
Liderança do Partido Novo. 

- Legislativo Estadual: Dep. Davi Maia (AL), Dep. Marina Helou (SP), 
Dep. Renan Ferreirinha (RJ).

- Legislativo Municipal: Ver. Maria Giovana (Americana - SP)
- Vagas com experiências variando de cargos juniores a seniores de 

todos os núcleos de gabinete

Quando e onde ocorreu a experiência:
- Dezembro/2018 a abril/2019
- Congresso Nacional, Assembléias Legislativas e Câmara Municipal
- Serviço contínuo da organização em todo o país

Contexto:
- Organização suprapartidária e sem fins lucrativos pioneira na 

seleção para gabinetes legislativos
Problemas que o processo buscou enfrentar:

- Facilitar entrada de novas pessoas na política 
- Facilitar a transição entre gabinetes de pessoas experientes 
- Transparência para a população da composição do gabinete 
- Ruptura de práticas clientelistas e nepotistas para seleção 

- Mapeamos diversos formatos de gabinetes, seus núcleos 
estratégicos, competências e atividades das todas as posições;

- De modo a maximizar a inscrição de pessoas alinhadas com as 
competências exigidas, as vagas do processo devem ser 
divulgadas em canais direcionados, ;

- A chave para uma boa seleção em gabinetes legislativos é ter uma 
boa descrição da vaga e definir bem quais vagas são ideais para 
serem de competição aberta;

- Quanto mais personalizada for a seleção para determinada vaga, 
maiores são as chances de se escolher o(a) candidato(a) ideal.

Etapas Gerais dos Processos Seletivos: 
- Cadastro online, vídeo de apresentação, testes de atualidades e 

lógica; perguntas de alinhamento ideológico; entrevistas de 
competências individuais, entrevistas com a equipe de gabinete. 

A cada fase as competências e regras de avaliação são definidas em 
conjunto com a equipe do gabinete responsável. 
Metodologia de Avaliação: 
- Competências definidas por meio de uma pesquisa-diagnóstico 

com diversos parlamentares do Legislativo; validação da matriz de 
competências com especialistas. 

- A maior parte das avaliações é realizada online. 

- O Legisla Brasil está em seu terceiro ano de atuação;
- As experiências tiveram um reconhecimento muito positivo tanto 

dos eleitores dos respectivos parlamentares como da população 
em geral;

- É possível equilibrar representatividade e qualidade; 
- A realização de seleções personalizadas aumenta a atratividade 

de pessoal qualificado para o legislativo. Observamos, na prática, 
os efeitos positivos destas competições;

- Oferecemos outros serviços a fim de qualificar e oxigenar a 
política como programa de estágio na cidade de São Paulo e 
formações para assessores parlamentares.

- Realizamos mais de 10 seleções personalizadas para gabinetes;
- Alocamos mais de 80 assessores parlamentares em gabinetes; 
- Alcançamos mais de 40 mil inscrições em nossos processos 

seletivos;
- Demos capilaridade aos nossos processos, de modo a ter 

inscrições de todos os estados brasileiros;
- Desenvolvemos seleções personalizadas para parlamentares de 7 

partidos distintos, que se encontram em posições diversas dentro 
do espectro político;

- Alocamos profissionais em 8 estados diferentes em todas as 
esferas do legislativo (municipal, estadual e federal).


