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MANDATO ATIVO 

Programa PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO LEGISLATIVO 2020 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 
 

A Mandato Ativo lança o Processo Seletivo para o programa de Formação e 
Assessoria em Planejamento Estratégico Legislativo destinado a mandatos 

parlamentares Federais, Estaduais e Distritais | PEL 2020 

 

INTRODUÇÃO 

A Mandato Ativo é uma consultoria pioneira no assessoria e apoio a 
mandatos parlamentares que procuram otimizar seus processos internos e 
sua atuação política em busca de maior conexão com a sociedade, por meio 
da utilização de ferramentas de gestão contemporâneas e da incorporação 
e experimentação de práticas inovadoras, para aprimorar suas atividades 
legislativas e produzir resultados e políticas públicas efetivas que 
representam a sociedade.  

Buscando ampliar a cultura da inovação e da gestão voltada a 
resultados para os legislativos brasileiros e fomentá-la em mandatos 
comprometidos com a cooperação, para que se tornem mandatos 
inspiradores e disseminadores de boas práticas, a Mandato Ativo 
selecionará até 10 mandatos para receberem formação e assessoria na 
elaboração de seus planejamentos estratégicos.  

O planejamento estratégico é uma ferramenta efetiva para a 
integração das equipes parlamentares em torno de objetivos comuns, para 
a definição de estratégias que levem aos resultados e metas estabelecidos 
e para a identificação de oportunidades para uma atuação parlamentar 
efetiva. Nossa metodologia incentiva a elaboração coletiva do 
planejamento estratégico, integrando todos os colaboradores do mandato 
e consulta a especialistas e atores-chave. 
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1. INFORMAÇÕES SOBRE A SELEÇÃO 

1.1. O Processo Seletivo será realizado pela Mandato Ativo com o objetivo 
de selecionar até 10 mandatos* parlamentares para receberem bolsa 
para a participação no programa PEL 2020 (*vide item 4.1).    

1.2. O Processo Seletivo será conduzido por uma comissão 
especificamente designada que seguirá os critérios de seleção 
estabelecidos neste edital. 

1.3. As inscrições serão gratuitas. 

1.4. A seleção será composta por quatro fases:  

i.  1a fase: avaliação das inscrições (submetidas mediante  
formulário específico); 

ii. 2a fase: avaliação do perfil dos inscritos no que se refere a uma 
atuação parlamentar transparente, cooperativa e aberta ao 
diálogo e à não existência de condições de inelegibilidade; 

iii. 3a fase: entrevistas com os parlamentares. 

iv. 4a fase: Seleção final.  

1.5. O Processo Seletivo terá o seguinte cronograma:  

▪ Publicação do Edital do Processo Seletivo em 15/11/19; 

▪ Período de inscrições de 15/11 a 08/12/19;  

▪ Entrevistas de 14 a 20/12/19;  

▪ Divulgação dos mandatos selecionados em 20/01/2020. 

 

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

2.1. O Processo Seletivo será aberto a todos os mandatos parlamentares 
federais, estaduais e distritais de todos estados e partidos com uma 
atuação manifestamente alinhada aos valores da transparência, do 
diálogo e da cooperação. 

2.2. Será considerado o potencial de inovação e disseminação de boas 
práticas do mandato parlamentar; 

2.3. Serão considerados critérios de diversidade partidária, regional, 
racial, de gênero; 

2.4. É requisito para a participação no Programa PEL 2020, e portanto de 
caráter eliminatório, a inexistência de qualquer condição indicativa 
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de inelegibilidade previstas na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 
nº 64/1990), com as alterações da Lei Complementar nº 135/2010; 

2.5. Será selecionado para as entrevistas o dobro de candidatos em 
relação ao número de vagas disponibilizadas. 

 

3. SOBRE O PROGRAMA 

3.1. Os mandatos selecionados deverão se comprometer, em 
contrapartida à participação no programa, com a participação de 
toda a equipe do mandato, incluindo a/o parlamentar, nas reuniões e 
oficinas presenciais previstas no item 3.4 abaixo; 

3.2. Deverão ainda declarar compromisso e atuar no sentido de promover 
a disseminação das técnicas, ferramentas e boas práticas utilizadas e 
compartilhadas durante o Programa;  

3.3. É de responsabilidade dos mandatos participantes as despesas e os 
custos com material pedagógico e logística (transporte, hospedagem, 
alimentação da equipe técnica da Mandato Ativo), bem como dos 
membros da equipe do mandato para a participação nas oficinas 
presenciais do programa, a serem realizadas em Brasília e/ou São 
Paulo ou na cidade de origem do parlamentar; 

3.4. O programa será desenvolvido entre final de janeiro e junho de 2020. 

3.5. O programa e cronograma contemplam: 

Período Duração Escopo Participantes de 
Cada Mandato 

31/01/2020 

9h às 12h 
3h 

APRESENTAÇÃO do Programa | reunião on-
line 

Apresentação conjunta para todos os 
mandatos participantes 

Parlamentar + 
Chefia de Gabinete 

03/02 a 
12/02/2020 3h 

BRIEFING dos Mandatos| reunião on-line 

Diagnóstico inicial do mandato, 
alinhamento de expectativas e do escopo 
do planejamento, realizada separadamente 
com cada mandato, em duas sessões de 
1,5h cada 

1a Reunião com 
Parlamentar + 

Chefia de Gabinete  

2a Reunião com 
Assessoria 

13/02 a 
15/05 16h 

OFICINA de PLANEJAMENTO | presencial  

Oficina em 2 dias consecutivos para a 
elaboração do Quadro Lógico Estratégico 
do Mandato, realizada separadamente 

Parlamentar + 
equipe completa 

do Mandato 
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com cada mandato, no município sede do 
mandato ou da Casa Legislativa 

01/03 a 
20/05 

1,5h 

cada 
entrevista 

ENTREVISTAS ESPECIALISTAS | reuniões on-
line 

Aprofundamento dos eixos principais de 
atuação do mandato com especialistas ou 
atores-chave indicados pelo mandato 

1 assessor de cada 
mandato em até 3 

entrevistas 

20/02 a 
20/05 6h 

VALIDAÇÃO do Planejamento | reunião on-
line ou presencial 

Duas reuniões, de 3 horas cada, 
separadamente com cada mandato, para 
revisão final e validação do Planejamento 
Estratégico Parlamentar e alinhamento 
para oficina de integração 

Parlamentar + 
Chefia de Gabinete 

+ 1 assessor do 
Mandato 

05 e 06/06 16h 

OFICINA de INTEGRAÇÃO | encontro 
presencial  

Encontro conjunto com todos os mandatos 
para compartilhamento do planejamento, 
das boas práticas e identificação de 
sinergias e desenho de potenciais ações 
conjuntas, a ser realizado em Brasília ou 
São Paulo. 

Parlamentar + 
Chefia de Gabinete 
e até + 2 assessores 
de cada Mandato 

 

3.6. Todos os compromissos serão agendados previamente e o 
cronograma final completo, especificando datas, será pactuado com 
cada mandato até dia 12/fevereiro/2020. 

3.7. O encontro presencial final inclui ainda, 2 oficinas formativas sobre 
Comunicação Não Violenta na Política e Plano de Advocacy para 
Mandatos Parlamentares, ou outras temáticas escolhidas ao longo do 
processo.  

3.8. Ao final do Programa, cada Mandato terá como produto final seu 
Quadro Lógico do Planejamento Estratégico Legislativo, contendo os 
Objetivos Gerais e Específicos do mandato, resultados esperados, 
indicadores para acompanhamento e metas.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

4.1 A realização do programa Planejamento Estratégico Legislativo 2020 
está condicionada a efetivação de apoio financeiro pelos parceiros da 
Mandato Ativo e o número de mandato selecionados dependerá do 
apoio recebido.  

4.2 A Mandato Ativo está comprometida com a transparência e 
apresentará informações adicionais ao longo do processo seletivo.  

4.3 Para esclarecimentos adicionais entrar em contato com a Mandato 
Ativo através do e-mail contato@mandatoativo.com.br, indicando no 
assunto “Processo Seletivo 2020”.  

 


