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1. O QUE É O PROCESSO DE SELEÇÃO LÍDERES RAPS 2021? 
 

A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS é uma associação civil 

de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, de natureza 

apartidária e atuação multipartidária que, desde 2012, tem como missão 

contribuir para o aperfeiçoamento da democracia e do processo político 

brasileiro. Sua atuação ocorre por meio do apoio e desenvolvimento de 

lideranças políticas comprometidas com a transformação do Brasil em um 

país mais justo, com mais oportunidades e qualidade de vida para todos e 

capaz de respeitar seus recursos naturais. 

O Processo de Seleção dos membros RAPS é um dos elementos 

estruturantes de ação da organização e envolve diversas atividades e 

etapas. Anualmente, a RAPS direciona seu foco para a atração e seleção de 

lideranças políticas que estejam alinhadas aos valores e princípios da 

organização.  

Considerando que a RAPS consiste em um programa nacional, plural e 

apartidário, mas com atuação transversal aos partidos políticos e às 

diferentes instituições da sociedade civil, anualmente são definidos os perfis 

de lideranças buscadas levando em consideração os objetivos e interesses 

estratégicos da organização, bem como critérios afirmativos de diversidade 

de gênero, raça, região e partidária. 

Período de inscrições: 11/01/2021 a 28/02/2021* 

Divulgação dos Resultados - Prefeitos(as) e Vice-Prefeitos(as), 

Vereadores(as), Deputados(as) Estaduais e Distritais, 

Senadores(as), Deputados(as) Federais, Governadores(as) e Vice-

Governadores(as): 31/05/2021 

*Prazo de inscrição prorrogado 

!
2. POR QUE SE INSCREVER? 
 

•! Faça parte de uma rede de lideranças comprometidas com a 

transformação do Brasil em um país mais justo, com mais 
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qualidade de vida e oportunidades para todos e que respeite os 

recursos naturais disponíveis; 

•! Tenha acesso a conteúdos de apoio e desenvolvimento 

exclusivos, tais como palestras, seminários, workshops, mentorias, 

premiações e outros; 

•! Amplie seus conhecimentos sobre política institucional, 

democracia e sustentabilidade desenhados exclusivamente para 

lideranças em cargos executivos e legislativos; 

•! Conheça, troque experiências, e atue conjuntamente, com 

lideranças políticas de todo o Brasil. 

 
Saiba mais sobre a RAPS em: www.raps.org.br/quem-somos 

!
3. O QUE É O PROGRAMA LÍDERES RAPS? 
 

O Programa Líderes RAPS tem como propósito apoiar, conectar e 

desenvolver líderes políticos eleitos, de diferentes partidos políticos e 

distintas posições no espectro ideológico, para que se tornem referência 

de qualidade na política brasileira e compreendam os princípios da 

sustentabilidade e os incorporem em sua ação política, a partir de 

uma perspectiva não ideológica e não partidária. 

 

Não há restrições relacionadas a filiações partidárias, origem geográfica, 

gênero, identidade de gênero ou tamanho do município de origem do(a) 

candidato(a). 

 

APOIAMOS QUEM FAZ E QUER FAZER ACONTECER!  

 

Este ano, visando aperfeiçoar a democracia e o processo político brasileiro 

de modo mais incisivo, o Processo de Seleção Líderes RAPS 2021 busca 

exclusivamente lideranças políticas que possuam mandatos eletivos em 

nível municipal, estadual ou federal. 
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São exemplos de cargos eletivos: 

•! Presidente da República 

•! Senadores(as) 

•! Deputados(as) federais 

•! Governadores(as) e vice-governadores(as) 

•! Deputados(as) estaduais e distritais 

•! Prefeitos(as) e vice-prefeitos(as) 

•! Vereadores(as) 

!
4. O QUE É PRECISO PARA SER LÍDER RAPS 2021? 
 

•! Ser maior de 18 anos, com nacionalidade brasileira ou ser 

naturalizado; e estar em pleno exercício dos direitos políticos; 

•! Ser líder político que esteja no exercício de cargo eletivo, seja na 

esfera federal, estadual ou municipal; 

•! Ocupar cargo eletivo no momento da inscrição e ter mandato ainda 

em vigência no ano de 2021; 

•! Ser comprometido(a) com princípios de ética, integridade, 

democracia, transparência e sustentabilidade; 

•! Assumir o compromisso de contribuir para o aperfeiçoamento do 

processo político e da qualidade da democracia brasileira; 

•! Comprometer-se em realizar as atividades de qualificação, apoio e 

desenvolvimento estabelecidas para o programa Líderes RAPS; 

•! Estar ciente e declarar a sua concordância com as normas relativas 

ao Código de Ética da RAPS (disponível em 

www.raps.org.br/biblioteca/codigo-de-etica); 

•! Ter ausência de impedimentos legais gerais, de condenações por 

crimes ambientais, de condenações por crimes contra a economia 

popular, por crimes contra a Administração Pública e outros; 

•! Ter ausência de quaisquer condições indicativas de inelegibilidade 

prevista na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 64/1990), com 

as alterações da Lei Complementar nº 135/2010 (goo.gl/KjzM7f). 

Os participantes aprovados na etapa de entrevistas terão referências e 

documentação verificadas de acordo com os requisitos para a admissão. 
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Serão consideradas, além das informações prestadas pelos(as) 

candidatos(as), os aspectos concernentes à trajetória profissional, social e 

política do(a) candidato(a). 

A RAPS se reserva ao direito de desclassificar e/ou não admitir 

candidatos(as), em qualquer tempo, em virtude do surgimento de 

informações e/ou fatos que possam ferir os princípios e requisitos acima 

descritos.  

!
5. ETAPAS E AVALIAÇÃO 
  

O nosso processo se divide em 5 fases eliminatórias, descritas abaixo: 

1ª Fase: Inscrição 

•! Formulário de dados pessoais e questionário socioeconômico.  

2ª Fase: Teste 

•! Questionário objetivo de alinhamento com os valores da organização. 

3ª Fase: Entrevista 

•! Entrevistas com a Comissão de Seleção e análise de trajetória 

política. A realização das entrevistas será não presencial, e realizada 

via telefone ou outras plataformas de comunicação online. 

 4ª Fase: Averiguação Jurídica 

•! Verificação de referências, documentação apresentada e outras 

informações julgadas cabíveis ao cumprimento dos requisitos da 

legislação aplicável e pertinentes ao Processo de Seleção Líderes 

RAPS 2021.  

Finalizando as duas primeiras etapas do Processo de Seleção, os 

candidatos(as) receberão um comunicado por e-mail sobre estarem 

habilitados ou não para a próxima fase.  Os não aprovados para a fase 

entrevistas receberão, além do resultado, um informe sobre os critérios de 

avaliação empregados. O canal exclusivo de comunicação da RAPS com os 

candidatos(as) será o e-mail fornecido pelo candidato(a) no momento da 
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inscrição. Não haverá feedback específico em nível individual e não cabem 

recursos em nenhuma das fases. !

6. CALENDÁRIO 
 

Período de Inscrições 11/01/2021 a 28/02/2021 

Fase de Testes 11/01/2021 a 03/03/2021 

Entrevistas 03/03/2021 a 19/03/2021 

Averiguação Jurídica 19/03/2021 a 12/04/2021 

Divulgação dos Resultados: 

Prefeitos(as) e Vice-

Prefeitos(as), Vereadores, 

Deputados(as) Estaduais e 

Distritais, Senadores(as), 

Deputados(as) Federais, 

Governadores e Vice-

Governadores(as) 

31/05/2021 

 

  
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

7.1 O que a RAPS espera de seus Líderes 
 
•! Comprometimento com princípios de ética, integridade, democracia, 

transparência e sustentabilidade; 

•! Compromisso de contribuir para o aperfeiçoamento do processo político 

e da qualidade da democracia brasileira; 

•! Ação política ativa que busque combater todas as formas de corrupção e 

impunidade, eliminar todas as maneiras de privilégios e discriminação, 

bem como atuar para a redução de todas as formas de desigualdade;  

•! Diálogo e tratamento respeitoso, cooperação e atuação conjunta com 

outras Lideranças RAPS e agir como elemento multiplicador que 

promova o compartilhamento de suas experiências com a rede de 

membros;  
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•! Participação de, no mínimo, 75% nas atividades de desenvolvimento 

oferecidas no seu ano de ingresso e, também, engajamento e 

participação de forma efetiva nas demais ações e projetos promovidos 

pela RAPS. As atividades fornecidas pela organização são inteiramente 

gratuitas e o não cumprimento dos requisitos mínimos de frequência e 

participação no ano de ingresso poderão implicar no reembolso à 

instituição dos valores relativos aos custos do programa, além de 

exclusão da rede de membros; 

•! Cumprimento integral das disposições do Estatuto Social e do Código de 

Ética da RAPS, devendo agir de acordo com os princípios, valores e 

disposições previstas nesses documentos.  

•! Divulgação dos trabalhos que realizamos, por meio de seus contatos, 

sites e redes sociais, na qualidade de membro da rede; 

•! Assumir compromisso com a Alliances for Climate Action (ACA) 

www.alliancesforclimateaction.org/about 

•! Resposta às comunicações institucionais encaminhadas pela RAPS; 

•! Assinatura do Termo de Compromisso com a instituição, no qual 

constam as disposições acima. 

 

7.2 O que um Líder pode esperar da RAPS 
"

•! Conteúdos e atividades voltados à sua qualificação, atuação e 

desenvolvimento, em temas relacionados à sustentabilidade, 

democracia, inovação, transparência e exercício de cargos eletivos; 

•! O fortalecimento de uma rede colaborativa para disseminação de 

conhecimentos e boas práticas em todas as regiões do país, em todas as 

esferas: municipal, estadual e federal;  

•! Um ambiente que possibilita a integração e a troca de experiências entre 

pessoas que possuem desafios políticos e públicos semelhantes, com 

diferentes experiências e opiniões e que busca impactar a sociedade 

com:  

o! Melhora da qualidade democrática; 

o! Redução dos retrocessos ambientais, na busca de um país melhor 

preparado para a emergência climática; 
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o! Redução das desigualdades; 

o! Redução da polarização e intolerância política; 

•! Estímulo à atuação conjunta; 

•! Atividades com organizações parceiras em temas relacionados aos 

princípios e valores da organização. 

 

7.3 Duração do Programa 
 
O programa acontecerá entre os meses de junho e dezembro de 2021 

através de encontros virtuais e/ou presenciais.  

Após este período, você continuará fazendo parte da rede de membros 

RAPS tendo acesso a atividades, eventos e conexões com os demais 

integrantes. 

 

7.4 Sobre como será composta a Comissão de Seleção 
"

Compõem a Comissão de Seleção representantes do programa Líderes 

RAPS; membros dos Conselhos da organização, membros da equipe e 

parceiros, convidados especificamente para esse fim. Os membros da 

Comissão atuarão na avaliação dos(as) candidatos(as) e na etapa de 

entrevistas. A Comissão de Seleção é composta por membros com 

diferentes trajetórias e filiações partidárias, de modo a garantir isonomia no 

tratamento e na avaliação dos candidatos(as). A composição da Comissão 

também leva em conta a diversidade de gênero e étnico-racial, de modo a 

evitar viés de seleção.  

 

7.5 Sobre como se dará a averiguação jurídica dos(as) candidatos(as) 
"

Todos os candidatos selecionados passarão por uma verificação de 

referências que se dará por meio de análise da documentação apresentada 

pelo próprio candidato e de outras informações às quais a Comissão de 

Seleção terá acesso como, por exemplo, certidões públicas. 
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Serão avaliados, ainda, aspectos concernentes à trajetória profissional, 

social e política do candidato e o cumprimento dos requisitos da legislação 

aplicável. 

 

7.6 Sobre como se darão os critérios e avaliação dos(as) candidatos(as) 
"

A RAPS direciona, em 2021, seu foco para a atração e seleção de lideranças 

políticas eleitas que estejam alinhadas aos valores e princípios da 

organização, como a defesa de democracia, amizade cívica, 

sustentabilidade, cooperação e o diálogo.  

Não somente, considerando que a RAPS é uma organização plural e 

apartidária, mas com atuação transversal aos partidos políticos e às 

diferentes instituições da sociedade civil, também são levados em 

consideração critérios afirmativos de diversidade de gênero, raça, região e 

partidária. 

 

7.7 Sobre como se dará a comunicação da RAPS com os(as) candidatos(as) 
"

Após a fase de testes e análise dos resultados, os(as) candidatos(as) 

selecionados(as) receberão e-mail informando o dia e a hora da entrevista, 

assim como o canal em que a entrevista será feita. Não haverá contato da 

RAPS com os(as) candidatos(as) por telefone.  Sugerimos que você 

cadastre o endereço selecao@raps.org.br em sua caixa, evitando que 

nossas comunicações caiam no spam. O nosso prazo de respostas para os 

e-mails recebidos é de até 72 horas. 

 

 




