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NÓS SOMOS O RENOVABR
Seja bem-vindo(a) à sua mais nova jornada de desenvolvimento pessoal e

coletivo em busca do fortalecimento da democracia brasileira. Você agora faz

parte de um grupo que terá acesso exclusivo ao RenovaBR, um modelo

inovador que prepara pessoas comuns a serem políticos fora do comum. Se

você já nos conhece, sabe que desde 2017 atuamos para selecionar e

preparar novos talentos para a política. Se você ainda não nos conhece, agora

chegou a oportunidade.

A Jornada Renova foi pensada para que cidadãos comuns possam vivenciar

uma experiência de construção e renovação política. De forma inédita,

estaremos oferecendo conteúdos em busca de uma sociedade mais

democrática e menos desigual. Diferentemente dos processos seletivos de

anos anteriores, em 2021 também nos renovamos e iremos trilhar essa

jornada com um modelo de avaliação permanente, onde os nossos alunos são

protagonistas.

Somos uma escola de democracia que prepara pessoas comuns para serem

políticos fora do comum. Selecionamos e preparamos cidadãos do país inteiro

para renovar quadros e, sobretudo, práticas da política brasileira. Não importa

o partido ou o posicionamento. Nossa prioridade é capacitar gente disposta a

dialogar e que tenha preparo e comprometimento.
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A JORNADA RENOVA

edição jovens democráticos

Somos uma escola de democracia, valorizamos o conhecimento e queremos

que cada vez mais pessoas se tornem preparadas para a vida pública e

política, independente dos cargos que ocupem. Com esse intuito, a JORNADA

RENOVA - EDIÇÃO JOVENS DEMOCRÁTICOS terá como objetivo a seleção de

uma turma de até 20 alunos ouvintes, que irão acompanhar toda a formação

do RenovaBR 2021/22, tendo acesso ao conteúdo e fazendo parte da rede

RenovaBR.

Acreditamos que a boa formação política deve ser construída com base em

dados e evidências e, por isso, desenvolvemos um currículo socioemocional

com referencial científico e o suporte de especialistas em educação. Iremos

trabalhar a partir de cinco grandes competências, que permearão toda a

JORNADA, reverberando dos critérios de seleção até os conteúdos do curso.

COMO SE INSCREVER?

As inscrições para a Jornada Renova - EDIÇÃO JOVENS DEMOCRÁTICOS

deverão ser feitas única e exclusivamente por meio do formulário de inscrição.

A inscrição é gratuita e estará disponível a todos que se interessarem e

cumprirem os pré-requisitos.

FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBtXFjWyGX79JWGb-pkiDBTxX2ox0uulZweM6iYkLLuXBDng/viewform?pli=1
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PRÉ-REQUISITOS
Os critérios elencados são requisitos mínimos para iniciar o processo de

inscrição e ser selecionado(a):

CRONOGRAMA
As datas abaixo dizem respeito ao período de inscrição e resultado do

processo.

- Idade mínima de 20 anos;

- Nacionalidade brasileira;

- Estar matriculado em uma instituição de ensino superior -

brasileira ou internacional, em curso de graduação ou tecnológico;

- Não ter participado da Jornada RenovaBR;

- Não ter o objetivo de ser candidato em 2022;

- Ficha limpa;

- Nunca ter sido eleito(a) a qualquer cargo político em eleições

gerais ou municipais.

Caso algum deles deixe de ser cumprido ao longo do processo, você terá sua

inscrição cancelada automaticamente.

EDIÇÃO JOVENS DEMOCRÁTICOS

INSCRIÇÕES

RESULTADO

01/07 A 

18/07/2021

Até 

31/08/2021
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FASES DE INSCRIÇÃO
O questionário terá 9 (nove) seções para a finalização da inscrição, portanto, é

importante que se tenha a atenção e todo o material esteja pronto para iniciar a

inscrição, sendo eles:

• DADOS PESSOAIS - são informações pessoais, não há necessidade de

nenhum preparo para o seu preenchimento;

• INFORMAÇÕES ACADÊMICAS - são dados sobre a sua situação

acadêmica, como instituição, curso matriculado, não há necessidade de

nenhum preparo para o seu preenchimento;

• QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO - são informações relativas a renda e

de trajetória financeira, não há necessidade de nenhum preparo para o

seu preenchimento;

• IDENTIFICAÇÃO - são perguntas de posicionamento político/ideológico,

não há necessidade de nenhum preparo para o seu preenchimento;

• CARTA DE INTERESSE - documento em pdf, de até 1 (uma) página de

texto dissertativo respondendo a seguinte pergunta “porque eu deveria ser

selecionado para estar na turma do RenovaBR como um aluno ouvinte?”

• CARTA DE RECOMENDAÇÃO - documento em pdf, de até (uma) página,

escrita por alguma pessoa que lhe indique para este processo,

descrevendo os motivos pelos quais você merece estar na turma do

RenovaBR como um aluno ouvinte;

• VÍDEO DE APRESENTAÇÃO - vídeo sem cortes ou edições, com duração de

1 minuto, respondendo à pergunta: "O que você fez e/ou viveu que te

motiva a estar na turma como aluno ouvinte do RenovaBR?“

Lembre-se de:

- Fazer o upload no YouTube (Caso tenha alguma dúvida sobre como

postar, clique AQUI para acessar um tutorial);

- Configurar a privacidade do vídeo para público ou não listado, mas

nunca privado;

- Colar o link no campo abaixo Enviar Vídeo;

- Uma vez enviado, você não poderá alterá-lo.

Importante: Faça um roteiro, treine e ensaie antes da gravação. Roteiro

pronto, é hora de gravar.

Quer dicas do nosso especialista para fazer um bom vídeo?

Assista: https://youtu.be/qc0MBdLT_tg

• TERMOS - aceite aos termos de compartilhamento de dados seguindo a

LGPD.

https://youtu.be/qc0MBdLT_tg
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CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO
Para que você passe pelo processo de avaliação, deverá realizar a inscrição por

completo. Somente após recebermos todo esse material é que você estará

concorrendo a uma vaga.

A avaliação da participação na Jornada Renova Edição Jovens Democráticos é

baseada nas cinco competências previamente informadas, juntamente a todo o

histórico que teremos de cada participante.

AGORA SIM,

ALUNO OUVINTE RENOVABR 
Uma vez obtendo aprovação em todas as fases, você conquista oficialmente uma

vaga de aluno ouvinte RenovaBR. O curso será híbrido (multiplataforma) e terá aulas

on-line e encontro presencial (condição variável a depender do avanço da pandemia

da Covid-19 e sempre com a manutenção de todos os protocolos de segurança

sanitária). Majoritariamente as aulas serão on-line, podendo haver um encontro

presencial no final do projeto e não haverá certificado ou qualquer item de

comprovação de realização do curso.

Serão 4 meses de curso com carga horária de até 200 horas. O início está previsto

para setembro de 2021 e o término para dezembro de 2021, ficando a critério do

RenovaBR a mudança do mês de início e término.

O RenovaBR se reserva o direito de selecionar até 20 participantes para o programa.

CUSTOS, ISENÇÕES E CONCESSÕES
A Jornada Renova é 100% gratuita e qualquer um pode se inscrever desde que

atenda aos pré-requisitos.

É importante ressaltar que todos os itens mencionados abaixo são referentes ao

Programa de Formação, após serem aprovados.

VALOR DA FORMAÇÃO

A formação de até 200 horas organizada pelo RenovaBR será oferecida

gratuitamente para todos os alunos ouvintes.

PROTEÇÃO DE DADOS

O RenovaBR trata os seus dados pessoais quando você participa do processo

seletivo do programa de formação e também a partir do momento em que você se

torna nosso aluno. Nós respeitamos sua privacidade e protegemos os seus dados,

sempre observando a legislação aplicável.

Para mais informações, acesse nossa Política de Privacidade.

https://renovabr.org/politica-de-privacidade/
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TERMOS
TERMO DE ÉTICA E CONDUTA

Ao se inscrever para a JORNADA RENOVA - EDIÇÃO JOVENS DEMOCRÁTICOS, você se

compromete a:

• Respeitar, seguir e defender a Constituição da República;

• Respeitar as leis vigentes no Brasil e o presente documento;

• Concordar com os princípios do RenovaBR;

• Não emitir opinião, agir, contratar ou assumir qualquer responsabilidade em

nome ou representando o RenovaBR, a não ser que expressamente

autorizado(a);

• Identificar casos de violação deste Termo de Ética e Conduta e encaminhar o

assunto ao time do RenovaBR;

• Não manifestar, divulgar, publicar ou replicar atitudes que caracterizem

discriminação de qualquer tipo;

• Manter a dignidade, a cordialidade e o respeito em todos os momentos em suas

relações com os membros do RenovaBR, outros candidatos(as) e seu eleitorado;

• Não fazer associação política à marca RenovaBR;

Garantir que todos os dados informados são verdadeiros.

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM

O participante desde já autoriza o RenovaBR a utilizar gratuitamente e por tempo

indeterminado, em caráter definitivo e irrevogável, o seu retrato ou qualquer outra forma de

representação de sua imagem plástica, bem como seu nome e seus depoimentos, em todo

e qualquer material de apresentação e divulgação da própria instituição ou parceiros,

fazendo uso de qualquer tipo de meio de transmissão de informações. A autorização não

permite o uso do retrato, da representação da imagem plástica, do nome ou depoimentos

do(a) aluno(a) para fins ilícitos ou imorais, ou que impliquem objetivamente resultados

negativos à honra, ao respeito ou à reputação.

PENALIDADES POR INFRAÇÃO

O(a) aluno(a) ouvinte selecionado(a) pelo RenovaBR que desrespeitar ou infringir qualquer

item deste TERMO DE ÉTICA E CONDUTA, dentre os quais estão inclusos, mas não se

limitando, a prática de atos incoerentes com os valores e princípios da organização e de

crimes, estará sujeito(a) às seguintes sanções:

• Advertência formal

• Suspensão de atividades específicas da formação

• Devolução de valores porventura financiados pelo RenovaBR

• Expulsão do programa de formação.
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Cada caso será analisado e discutido individualmente, assegurado o direito de defesa. A

divulgação da penalidade aplicada poderá ser difundida, tanto interna quanto

externamente, após o término das averiguações e decisão. As denúncias poderão ser

realizadas tanto por membros internos quanto por pessoas externas ao RenovaBR.

Compete à equipe do RenovaBR o recebimento de denúncias que possam apontar possíveis

casos de quebra deste TERMO DE ÉTICA E CONDUTA. Compete também à equipe a primeira

linha de defesa da validade e da sua aplicação em todas as esferas da organização. Caso

as denúncias recebidas se comprovem verdadeiras, após o término dos processos

investigativos, a equipe será responsável pela aplicação das sanções. Para acessar a

Ouvidoria, CLIQUE AQUI.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Este TERMO DE ÉTICA E CONDUTA não exclui o cumprimento de outras obrigações que não

estejam contempladas neste documento.

Este documento entra em vigor na sua data de divulgação, 01 de julho de 2021, será

arquivado na rede do RenovaBR e tem validade a partir do aceite do participante.

Ao ler e concordar com os termos deste guia, o(a) participante se compromete a fornecer

informações verdadeiras e completas no ato de sua inscrição. Não serão aceitos

formulários incompletos. O RenovaBR se reserva o direito de verificar a veracidade dos

dados informados por cada pessoa.

As informações ao longo do processo serão comunicadas exclusivamente via e-mail

cadastrado de cada candidato(a), inclusive o resultado final que será divulgado até o dia

31/08/2021.

Em casos de fraude ou não cumprimento de quaisquer condições estabelecidas, a inscrição

do(a) participante em questão será automaticamente cancelada.

O RenovaBR se reserva o direito de cancelar a sua programação, em caso de o(a)

participante apresentar comportamentos que contradigam o que foi apresentado no

processo seletivo ou durante o curso.

Quaisquer eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre este guia e o processo seletivo,

deverão ser encaminhados ao e-mail comunidade@renovabr.org.

O RenovaBR se reserva o direito de alterar este documento, em quaisquer itens, sem

necessidade de comunicação prévia.

São Paulo, 01 de julho de 2021.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuc-wxfmJun-jKXTh1LFUUN8Fmw3nBqsFGxKK91DkvgFv7jQ/viewform
mailto:comunidade@renovabr.org
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