
No Programa Líderes que Transformam 
você pode optar por duas modalidades:

Na modalidade padrão apoiaremos com meto-
dologias inovadoras, alinhadas às melhores 
práticas mundiais para atrair e selecionar 
lideranças, com equilíbrio entre competência e 
confiança.

Na modalidade complementar, além de 
apoiarmos o seu órgão na busca pelos melho-
res profissionais, apoiaremos na aceleração do 
desenvolvimento da liderança selecionada, 
com programas de formação específicos para 
altas lideranças, acesso a uma rede de desen-
volvimento nacional e internacional, além do 
acompanhamento de resultados.
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Ofertado para Governo Federal e Subnacionais. 
Posições com perfil de Direção, Assessoramento e 
Execução de Políticas Públicas

Possibilidade de financiamento para adesão 
mínima de 10 cargos, gradualmente, ao longo de 12 
meses

Modalidade exclusiva para Administração Pública 
Federal, cargos de direção DAS 4 e 5 e equivalentes, 
para posições com perfil de Direção e Execução de 
Políticas Públicas

Órgãos optantes por esta modalidade, terão o 
programa financiado integralmente, incluindo as 
etapas previstas na  modalidade padrão.

Conheça o Programa Líderes que 
Transformam e saiba como a Enap 
pode ajudar o seu órgão a encontrar os 
melhores profissionais para cargos de 
liderança nas três esferas de governo.

Um serviço público de 
qualidade começa 
com os talentos certos 
nos lugares certos

*Adesão é voluntária e a incorporação dos cargos poderá ser realizada de forma gradual ao Programa

Clareza dos resultados 
entregues ao cidadão

Suporte na definição 
do perfil e resultados 
esperados

Banco com profissionais 
qualificados e mapeados 
por competências

Oportunidade de desen-
volvimento acelerado do 
profissional selecionado, 
em parceria com redes 
nacionais e internacionais

Processo seletivo 100% 
online, competitivo, ágil 
e transparente

cgsc@enap.govbr

Possibilidade de 
financiamento Enap.

Porque aderir ao Programa 
Líderes que Transformam?

Conheça o Programa Líderes que Transformam
cgsc@enap.govbr


