
GUIA DO 
PROCESSO
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propósito do
PROCESSO
SELETIVO
O intuito deste guia é te ajudar a compreender e 
realizar as etapas do processo seletivo da melhor 
forma possível. O processo seletivo levará em 
consideração aspectos objetivos e subjetivos 
da sua trajetória, pois buscamos profissionais 
competentes, dedicados e que tenham um 
alinhamento de ideias, causas e práticas com o 
nosso mandato. Vencemos a eleição com muita 
garra, vontade de transformar a política e 
contribuir para uma Macaé mais justa e 
democrática e é isto que esperamos dos dois 
futuros componentes do time que colocará em 
prática as propostas do nosso mandato.



NOSSOS VALORES

DEMOCRACIA

PARTICIPAÇÃO

TRANSPARÊNCIA

JUSTIÇA SOCIAL

PLURALIDADE

GESTÃO PÚBLICA



DIVERSIDADE E
ISONOMIA
O processo seletivo garantirá a igualdade e a diversidade. Por isso, encorajamos que mulheres e homens – 
independentemente de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, raça, crença, religião, idade, 
deficiência ou quaisquer outras características pessoais – se candidatem à vaga.

Independente do nível de proximidade que o(a) candidato(a) tenha com a vereadora e/ou seus correligionários, 
todos serão submetidos às mesmas etapas do processo, conduzidas isonomicamente pela Auge Consultoria.

Sendo assim, é franqueado que pessoas ligadas ao movimento voluntário de campanha da Iza Vicente também 
participem do processo. Contudo, antes de aplicar a uma das vagas, certifique-se de que você realmente 
atende aos critérios exigidos, pois somente serão considerados os candidatos com perfil.



FASES DO PROCESSO

1 2 3 4 5

As fases 1, e 2 serão executadas 
diretamente pela Auge Consultoria, 
sem envolvimento do gabinete da 
Vereadora Iza Vicente. As etapas 

foram construídas em conjunto, mas a 
aplicação das referidas será 

conduzida EXCLUSIVAMENTE pela 
Empresa Jr.

A partir da fase 3 haverá participação 
de assessores do Gabinete da Iza 
Vicente, os quais, em conjunto com a 
Auge, avaliarão as habilidades técnicas 
e comportamentais para execução das 
atividades inerentes ao cargo.

Por úlitmo, a fase 5 terá a 
participação da vereadora 
Iza Vicente.



Preencha o formulário com todas as suas informações.

Lembre-se que você vai precisar comprovar algumas delas, como a sua residência em Macaé, sua 
formação ou experiência, se for o caso.

Depois do preenchimento, é só torcer e aguardar o resultado da triagem. Fique tranquilo, pois o time da 
Auge manterá todos os participantes ativos do processo devidamente atualizados sobre cada etapa.

Fase 1
triagem



Nesta etapa você fará 3 testes objetivos: 

1) Língua Portuguesa com foco em interpretação de textos contendo 15 questões, das quais você precisa 
acertar no mínimo 8 para ser aprovado. Não é necessário estudar para esse teste, mas é importante que 
você esteja familiarizado com diferentes gêneros textuais e com atualidades para conseguir interpretá-
los com facilidade.

2) Informática com ênfase em editores de textos, planilhas e apresentações, além de navegadores web, 
atalhos simples de teclado em sistemas operacionais e noções de armazenamento em nuvem. Serão 15 
questões ao todo e para ser considerado aprovado é necessário acertar pelo menos 8 delas.
*Esses dois testes terão 5 alternativas de resposta e somente uma estará correta.

3) Alinhamento ideológico. Esse teste será composto por 30 questões que versam sobre temas políticos e 
ideológicos fundamentais para o mandato Iza Vicente. Em cada questão você poderá assinalar ‘concordo’, 
‘neutro’ ou ‘discordo’. Para passar para a próxima etapa é necessário acertar, no mínimo, 20 questões. 
Responda todas com muita atenção e revise para evitar erros, pois o teste visa a avaliar o alinhamento 
ideológico com as convicções do projeto político do mandato. Reserve, ao menos, 40 minutos para 
responder.

Faça todos os testes com calma e muita concentração, pois não será possível refazer ou questionar. Você 
receberá retorno do resultado por e-mail. 

*** A PARTIR DESTA FASE, HAVERÁ PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO GABINETE.

Fase 2
TESTES OBJETIVOS



Nesta fase, os candidatos serão submetidos a testes práticos cuja finalidade é comprovar as habilidades 
técnicas a serem utilizadas na execução da sua rotina de trabalho. 
Você pode esperar um desafio como a elaboração de um plano editorial de publicação (para a vaga de 
produção de conteúdo em texto/copywriting) ou a roteirização, filmagem e edição de um vídeo (para a vaga 
de videomaker). Prepare-se para gravar um vídeo apresentando a entrega do seu desafio também!

Fase 3
TESTES PRÁTICOS



Todos os candidatos aprovados na fase de testes serão entrevistados por uma equipe interdisciplinar da 
Auge Consultoria para fins de avaliação comportamental em conjunto com o time da Iza. Essa fase tem por 
objetivo constatar se o seu perfil, no que se refere ao seu comportamento, está, de fato, alinhado com a 
expectativa para cada vaga. 

*** ESTA FASE SERÁ CONDUZIDA EXCLUSIVAMENTE PELA VEREADORA, SEU CHEFE DE GABINETE E O 
COORDENADOR DA ÁREA.

Fase 4
ENTREVISTA COMPORTAMENTAL



Nesta fase, a vereadora em conjunto com seu time fará uma entrevista com todos os finalistas com o 
objetivo de conhecer os candidatos e candidatas para a decisão e encerramento do processo.

Fase 5
ENTREVISTA FINAL



Para saber mais do processo seletivo e se inscrever, visite a página da Auge Consultoria em:
http://www.fsma.edu.br/site/auge-iza/

SAIBA MAIS

p a r c e r i a


