
LIDERANÇAS PÚBLICAS RECOMEÇA RIO 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO  

 
“LIDERANÇAS PÚBLICAS RECOMEÇA RIO” 

 

 
 

 

Nossos representantes nas Eleições 2020 
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Recomeça Rio é um movimento cívico, apartidário, criado em 2019, que se propõe a 

mobilizar os habitantes da cidade - os indignados, os apaixonados e os militantes que se 

movem com espírito democrático - e engajá-los em campanhas e ações voluntárias, 

convidando todos a mudança de atitudes que resgatem nossa urbanidade e gentileza, 

impactando na melhoria do cotidiano de toda a população, no asfalto e no morro, da 

Zona Sul à Zona Oeste. 

  

As ações do Recomeça Rio estão organizadas em 4 eixos: promover um pacto de 

civilidade e gentileza entre os cariocas; a fiscalização do poder público; a renovação 

qualitativa da representação política; e a responsabilidade pessoal de cada cidadão 

com este processo.  
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LIDERANÇAS PÚBLICAS 
 

Em observância ao eixo “renovação qualitativa da representação política”, o movimento 

pretende identificar pessoas com atuação de destaque na sociedade civil carioca, com 

trajetória contundente de contribuições à cidade, nos diferentes bairros, comunidades 

e favelas, em posição de liderança de movimentos, coletivos e organizações do terceiro 

setor, de todos os espectros ideológicos e partidários, que pretendam se candidatar ao 

cargo de Vereador ou Vereadora do Município do Rio de Janeiro nas Eleições de 2020. 

 

Os selecionados serão reconhecidos como “LIDERANÇA PÚBLICA RECOMEÇA RIO”. Tal 

distinção poderá ser citada em seus currículos, difundida em redes sociais, e utilizada 

em suas respectivas campanhas, quando houver autorização, segundo o calendário 

eleitoral e as melhores práticas democráticas. 

 

POR QUE SE CANDIDATAR? 
 

1. Reconhecimento público da sua trajetória. 

2. Aplicação do ‘Selo Liderança Pública’ em suas redes sociais e em todo o material da 

campanha, dentro de sua conveniência. 

3. Bolsa de 100% para Curso Online de ‘Planejamento de Campanha Eleitoral’. 

 

 

 

O PROCESSO SELETIVO 
 

O Processo Seletivo de Lideranças Públicas é aberto, amplo, gratuito, pautado em 

critérios técnicos, tomando por base a trajetória dos candidatos e os valores do 

movimento. 

 

Quem pode se candidatar: 

- Maiores de 18 anos;  

- Nacionalidade brasileira; 
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- Ficha limpa;  

- Pleno exercício dos direitos políticos; 

- Nunca ocupado cargo público eletivo; 

- Tenha trajetória de destaque na sociedade civil carioca; 

- Signatário do Manifesto Recomeça Rio; 

- Filiado a algum partido político; 

- Pretenda se candidatar ao cargo de Vereador ou Vereadora do Município do 

Rio de Janeiro em 2020. 

 

Cronograma: 

- Lançamento do Edital e Abertura de Inscrições: 8 de Junho de 2020 

- Encerramento de Inscrições: 28 de Junho de 2020 

- Divulgação do Resultado: 13 de Julho de 2020 

 

Critérios de Seleção: 

- Serão selecionados entre 3 e 6 candidatos; 

- Serão estimuladas candidaturas femininas e afrodescendentes; 

- Será observada a diversidade ideológica e partidária na seleção; 

- A trajetória cívica, o papel social, do candidato será o quesito mais observado. 

 

Processo de Inscrição: 

1. Leitura do Edital; 

2. Assegurar sua Assinatura no Manifesto Recomeça Rio; 

3. Preenchimento completo do Formulário de Candidatura; 

4. Upload de vídeo de até 3 minutos. 

 

DICA PARA PRODUÇÃO DO VÍDEO 
 

A. A produção do vídeo não exige qualquer rigor técnico. Pode ser feito em celular ou 

qualquer outro dispositivo de gravação. A avaliação será feita sobre seu conteúdo.  



LIDERANÇAS PÚBLICAS RECOMEÇA RIO 

B. O vídeo deve ser simples, feito em ambiente interno, sem narração, locução, grafismos 

ou efeitos. Bastam imagem estática, boa iluminação e áudio limpo. 

C. O candidato deverá observar a duração máxima de 3 minutos (180 segundos) durante 

os quais se apresentará, contará a sua trajetória pessoal e indicará suas motivações 

para concorrer ao cargo de Vereador ou Vereadora do Rio de Janeiro em 2020. 

D. Quando finalizado, o vídeo deverá ser postado em canal do Youtube, ou semelhante, 

como “Não Listado” – sendo visto apenas por quem dispõe do link completo. Este link 

deverá ser inserido em campo específico do Formulário de Inscrição. 

 

 

 

 

PLURALIDADE E ÉTICA 

 
As Lideranças Públicas terão liberdade de ideologia e posicionamento. Uma vez 

selecionados, contudo, e caso eleitos, deverão seguir estes compromissos:  

• Respeitar, seguir e defender a Constituição Federal; 

• Respeitar as leis vigentes em nível Municipal, Estadual e Federal; 

• Defender os valores e princípios do Recomeça Rio; 

• 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 demais Lideranças Públicas, com colaboradores do Recomeça Rio, 

com outros candidatos e com toda a população. 

 

 

DIREITO DE IMAGEM 
 

Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato autoriza o Recomeça Rio a utilizar 

gratuitamente, por tempo indeterminado, em caráter definitivo e irrevogável, a sua 

imagem, bem como seu nome e seus depoimentos, em todo e qualquer material de 

apresentação e divulgação do movimento.  
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DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
• A participação dos candidatos deve ser espontânea. 

• O resultado do processo seletivo é inapelável e irrecorrível. 

• Em caso de fraude ou falsidade de informações o candidato será imediatamente 

eliminado do processo seletivo. 

• Dúvidas ou esclarecimentos sobre o processo seletivo devem ser encaminhados para: 

movimentorecomecario@gmail.com. 

• O Recomeça Rio se reserva o direito de alterar este documento a qualquer tempo. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 4 de Junho de 2020. 

 


