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EDITAL PROJETO POLITIZAR UFG/ALEGO GOIÂNIA 

 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com a Assembleia Legislativa do 

Estado de Goiás, em conformidade com o Convênio N° 275/2017 firmado da data 22 de 

setembro de 2017, torna público este Edital estabelecendo normas gerais para a seleção 

dos participantes da 6º edição do Projeto de Extensão Politizar UFG/ALEGO Goiás, a 

ser realizado entre os dias 17 de Junho a 21 de Junho de 2020.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Projeto Politizar UFG/ALEGO visa ser um programa de educação cívica e 

formação política que se caracteriza pelo pluralismo ao abrir espaço para a discussão 

de proposições legislativas congruentes com diferentes plataformas político-

partidárias. 

1.2 O processo seletivo objeto deste Edital destina-se à seleção de pessoas com ensino 

médio completo, matriculadas ou não no Ensino Superior para participação de 

atividades de simulação parlamentar no respectivo projeto.  

1.3 É pré-requisito que os(as) participantes já possuam ensino médio completo. 

1.4 As vagas do projeto destinam-se para preencher: 41 vagas de Deputados(as). 41 

vagas de Assessores(as). 5 vagas de Jornalistas, não havendo obrigatoriedade de 

preencher totalidade destas.  

1.5 O Projeto Politizar UFG/ALEGO possui as seguintes etapas: 

a) Inscrições. Nessa etapa do projeto, o(a) candidato(a) deverá se inscrever perante 

formulário disponível no site oficial do Projeto Politizar UFG/ALEGO 

(https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/). É importante ressaltar que nessa edição serão 

requeridos um vídeo de apresentação e uma carta de intenção para que a inscrição 

seja considerada completa, seguindo o que será pedido nos itens 2 e 3. 

b) Vídeo Apresentação e Carta de Intenção.  

c) Treinamento.  

d) Entrevista.  

https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/
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e) Serão apreciados apenas 20 proposições legislativas na 5º edição do Projeto 

Politizar UFG/ALEGO, que serão elaborados em conjunto. 

f) Simulação das atividades parlamentares. Nessa etapa os participantes serão 

envolvidos no processo de construção direta de atos normativos e no 

encaminhamento de suas propostas para apreciação dos colegas. Proporcionando, 

assim, a familiarização com os principais debates sobre o funcionamento da 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e, em última instância, aprimorar o 

conhecimento da dinâmica das instituições democráticas do Brasil. Simulação das 

atividades que envolvem a assessoria dos parlamentares, onde os participantes 

deverão auxiliar àqueles(as) que estão empossados nos seus devidos mandatos 

legislativos pelo período vigente da simulação. Simulação das atividades 

jornalísticas, onde os(as) responsáveis deverão se encarregar de produzir matérias 

e conteúdos jornalísticos que ressonem com as atividades parlamentares gerais. 

g) A presença em todas as etapas é obrigatória e passiva de eliminação. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 

2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente via preenchimento de formulário no 

site do Projeto Politizar UFG/ALEGO (https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/) entre os 

dias 15 de Janeiro de 2020 a 21 de Março de 2020, conforme mencionado no ANEXO 

I. 

2.2 Poderão se inscrever no Politizar UFG/ALEGO todos os(as) candidatos(as) em 

conformidade com o item 1.1. 

2.3 Os interessados devem preencher corretamente todos os campos obrigatórios do 

formulário disponível no site (https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/), na área destinada. 

Qualquer falha de preenchimento ou erro de informação poderá invalidar a inscrição, 

e será de única responsabilidade da(o) candidato(a). 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) 

3.1 Oitenta e Oito (88) candidatos(as) serão selecionados ao todo. Representando, 

exatamente, o número de Deputados Estaduais do Estado de Goiás, 41 Deputados(as), 

41 Assessores, e 6 Jornalistas. 

https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/
https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/
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3.2 O processo de seleção será feito respeitando os itens subsequentes do item 6.  

3.3 Os critérios de avaliação das cartas de motivação se pautarão na capacidade do(a) 

candidato(a) em discorrer sobre o assunto proposto com adequação ao tema uso da 

norma culta, coesão e coerência textuais, capacidade de argumentação, pensamento 

crítico, conhecimento enciclopédico e de mundo e propostas de intervenção. 

3.4 Os critérios de avaliação dos vídeos seguirão o exposto no item 6.3. 

3.5 Dentro do processo de seleção, na necessidade de desempate, será favorecido o(a) 

candidato(a) de idade mais elevada.  

3.6 A banca avaliadora do Politizar UFG/ALEGO será composta pelos professores da 

UFG membros(as) da comissão organizadora do projeto.  

3.7 O resultado final, após as entrevistas, será divulgado no dia 27 de Abril de 2020 

no site (https://politizar.al.go.leg.br/), conforme previsto no ANEXO I. 

3.8 A desistência por parte de algum dos candidatos(as) selecionados, ou qualquer 

outra questão que impossibilite sua participação, deverá ser imediatamente 

comunicada no e-mail do Projeto Politizar UFG/ALEGO 

(projetopolitizar.org@gmail.com) acarretará em imediata substituição, conforme lista 

de espera no site. Para tanto, existirá uma lista de espera de modo a salvaguardar o 

pleno funcionamento das atividades propostas. 

3.9 Os(as) candidatos(as) que forem selecionados para a lista de espera serão 

devidamente informados via e-mail pela comissão organizadora.  

3.10 Poderão ser reservadas 2 (duas) vagas (de qualquer modalidade dos itens 2.1, 2.2 

e 2.3) para pessoas com deficiência física. Caso algum(a) candidato(a) deseje 

concorrer a esse tipo de vaga, mencionando no formulário de inscrição ser portador de 

deficiência física.  

3.11 Poderá ser reservada 1 (uma) vaga (de qualquer modalidade dos itens 2.1, 2.2 e 

2.3) para refugiados e portadores de visto/acolhido humanitário no Brasil, que se 

enquadram na Lei Federal n. 9.474 de julho de 1997. Caso algum(a) candidato(a) 

deseje concorrer a esse tipo de vaga, mencionando no formulário de inscrição ser 

refugiado e portador de visto/acolhido humanitário no Brasil.  

https://politizar.al.go.leg.br/
mailto:projetopolitizar.org@gmail.com
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3.12 Os itens 5.10 e 5.11 serão devidamente avaliados pela comissão de seleção do 

Projeto Politizar UFG/ALEGO e, em hipótese de fraude ou irregularidade, o(a) 

candidato(a) estará sujeito(a) a exclusão da simulação ou processo seletivo.  

 

4. DO PROCESSO SELETIVO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) DO INTERIOR 

4.1 Aos Candidatos do Interior, serão feitas entrevistas via Skype ou GoogleMeet 

(https://meet.google.com/), devidamente agendadas entre a comissão organizadora e 

os(as) candidatos(as). 

4.2 Se aprovados(as), poderão solicitar auxílio passagem e estadia.  

4.3  Todos os candidatos(as) do interior deverão, obrigatoriamente, contatar-nos em 

nosso e-mail (projetopolitizar.org@gmail.com) para viabilizar uma via de 

comunicação direta entre a comissão de seleção e os inscritos. 

4.4 Estão aptos a concorrer pelas vagas aqueles(as) que moram fora da região 

metropolitana de Goiânia. 

 

5.  DO PROCESSO SELETIVO DE DEPUTADOS(AS), ASSESSORES(AS), 

JORNALISTAS E GOVERNADOR(A) 

5.1 Do processo seletivo dos Deputados(as) que seguirá as seguintes etapas: 

i) Inscrição.  Nessa etapa o(a) candidato(a) deverá acessar o site do Projeto Politizar 

UFG/ALEGO (https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/) e preencher os dados do 

formulário. O não preenchimento dos dados requisitados, bem como o seu mal 

preenchimento poderão acarretar em eliminação imediata do(a) candidato(a). 

ii) Carta de Intenção/Vídeo de Apresentação. Consiste na avaliação de uma carta de 

intenção e vídeo produzido pelo candidato. A carta deverá conter no máximo (1) lauda 

respondendo a seguinte pergunta: “Qual impacto desejo causar na sociedade como 

Deputado Estadual por uma semana?”. Já o vídeo, cujo tempo deverá ser de no máximo 

(1) um minuto, deverá conter breve histórico de sua jornada de vida (especialmente 

profissional e política, caso tenha), além de responder a pergunta: “Por que eu devo 

ser selecionado para ser um Deputado(a) Estadual por uma semana?”. 

https://meet.google.com/
mailto:projetopolitizar.org@gmail.com
https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/
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iii) O vídeo de apresentação e a carta de intenção deverão serão anexadas via 

formulário de inscrição, referente ao vídeo de apresentação e carta de intenção, 

devidamente enviado no e-mail dos(as) candidatos(as). 

iv) Treinamento. O treinamento ocorrerá entre os dias 02, 03 e 04 de Abril, em local a 

ser divulgado, conforme mencionado no cronograma em ANEXO I. É obrigatória a 

presença do(a) candidato(a) em todos os dias para prosseguimento na simulação. 

Serão tolerados apenas três atrasos de, no máximo, 15 (quinze) minutos cada. Mais 

que três atrasos acarretará na diminuição da nota do candidato(a). 

v) Entrevista. A entrevista ocorrerá após a coordenação entrar em contato com o(a) 

candidato(a) que tiver obtido êxito em passar pelas demais etapas mencionadas. O 

local onde será realizada a entrevista será no Museu Antropológico da Universidade 

Federal de Goiás (Av. Universitária, 1166 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 

74605-010 - https://goo.gl/maps/rtmDHD7UUEixhpH67). A data será entre os dias 

13, 14, 15, 16 E 17 DE ABRIL (13/04 a 17/04), a mesma mencionada no ANEXO I, 

sendo obrigatória a presença do(a) candidato(a) para prosseguimento na simulação. 

 

5.2 Do processo seletivo dos Assessores(as) que seguirá as seguintes etapas:  

i) Inscrição.  Nessa etapa o(a) candidato(a) deverá acessar o site do Projeto Politizar 

UFG/ALEGO (https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/) e preencher os dados do 

formulário que se pede. O não preenchimento dos dados requisitados, bem como o seu 

mal preenchimento poderão acarretar em eliminação imediata do(a) candidato(a). 

ii) Carta de Intenção/Vídeo de Apresentação. Consiste na avaliação de uma carta de 

intenção e vídeo produzido pelo candidato. A carta deverá conter no máximo (1) lauda 

respondendo a seguinte pergunta: “Qual a melhor maneira de auxiliar um Deputado 

Estadual a executar um bom mandato?”. Já o vídeo, cujo tempo deverá ser de no 

máximo (1) um minuto, deverá conter breve histórico de sua jornada de vida 

(especialmente profissional e política, caso tenha), além de responder a pergunta: “Por 

que eu devo ser selecionado para ser Assessor(a) por uma semana?”. 

ii) O vídeo de apresentação e a carta de intenção deverão serão anexadas via formulário 

de inscrição, referente ao vídeo de apresentação e carta de intenção, devidamente 

enviado no e-mail dos(as) candidatos (as). 

https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/
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iv) Treinamento. O treinamento ocorrerá entre os dias 02, 03 e 04 de Abril, em local a 

ser divulgado, conforme mencionado no cronograma em ANEXO I. É obrigatória a 

presença do(a) candidato(a) em todos os dias para prosseguimento na simulação. 

Serão tolerados apenas três atrasos de, no máximo, 15 (quinze) minutos 

v) Entrevista. A entrevista ocorrerá após a coordenação entrar em contato com o(a) 

candidato(a) que tiver obtido êxito em passar pelas demais etapas mencionadas. O 

local onde será realizada a entrevista será no Museu Antropológico da Universidade 

Federal de Goiás (Av. Universitária, 1166 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 

74605-010 - https://goo.gl/maps/rtmDHD7UUEixhpH67). A data será entre os dias 

13, 14, 15, 16 E 17 DE ABRIL (13/04 a 17/04), a mesma mencionada no ANEXO I, 

sendo obrigatória a presença do(a) candidato(a) para prosseguimento na simulação. 

 

5.3 Do processo seletivo dos Jornalistas que seguirá as seguintes etapas:  

i) Inscrição.  Nessa etapa o(a) candidato(a) deverá acessar o site do Projeto Politizar 

UFG/ALEGO (https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/) e preencher os dados do 

formulário que se pede. O não preenchimento dos dados requisitados, bem como o seu 

mal preenchimento poderão acarretar em eliminação imediata do(a) candidato(a). 

ii) Carta de Intenção/Vídeo de Apresentação. Consiste na avaliação de uma carta de 

intenção e vídeo produzido pelo candidato. A carta deverá conter no máximo (1) lauda 

respondendo a seguinte pergunta: “Qual papel e o impacto de um jornalista na 

atividade legislativa?” Já o vídeo, cujo tempo deverá ser de no máximo (1) um minuto, 

deverá conter breve histórico de sua jornada de vida (especialmente profissional e 

política, caso tenha), além de responder a pergunta: “Por que eu devo ser selecionado 

para ser um(a) Jornalista por uma semana?”. 

iii) O vídeo de apresentação e a carta de intenção deverão serão anexadas via 

formulário de inscrição, referente ao vídeo de apresentação e carta de intenção, 

devidamente enviado no e-mail dos(as) candidatos (as). 

iv) Treinamento. O treinamento ocorrerá entre os dias 02, 03 e 04 de Abril, em local a 

ser divulgado, conforme mencionado no cronograma em ANEXO I. É obrigatória a 

presença do(a) candidato(a) em todos os dias para prosseguimento na simulação. 

Serão tolerados apenas três atrasos de, no máximo, 15 (quinze) minutos 

https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/
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v) Entrevista. A entrevista ocorrerá após a coordenação entrar em contato com o(a) 

candidato(a) que tiver obtido êxito em passar pelas demais etapas mencionadas. O 

local onde será realizada a entrevista será no Museu Antropológico da Universidade 

Federal de Goiás (Av. Universitária, 1166 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 

74605-010 - https://goo.gl/maps/rtmDHD7UUEixhpH67). A data será entre os dias 

13, 14, 15, 16 E 17 de Abril (13/04 a 17/04), a mesma mencionada no ANEXO I, 

sendo obrigatória a presença do(a) candidato(a) para prosseguimento na simulação. 

 

5.4 Do processo seletivo da Governadoria que seguirá os seguintes passos  

i) Após selecionados Deputados(as), Assessores(as) e Jornalistas, será feita uma 

eleição entre os(as) simulandos para o cargo de Governadoria. A data será no dia 17 

de Junho de 2020. 

ii) Poderá concorrer ao cargo de Governadoria apenas assessores(as) selecionados(as) 

no projeto. 

iii) Compõe o cargo de Governadoria: Governador do Estado de Goiás e Vice-

Governador do Estado de Goiás. 

iv)  A candidatura é livre e ficará a critério dos partidos simulandos selecionarem seus 

assessores em chapas para a disputa.  

 

6. DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

6.1 Será avaliado apenas um minuto do Vídeo de Apresentação.  

6.2 Em todas as fases, serão avaliados aspectos de comunicação e iniciativa do 

candidato, sob critérios de criatividade, desenvoltura, comunicação, clareza de 

raciocínio, comprometimento e conteúdo apresentado no treinamento.  

6.3 As notas atribuídas a cada um dos critérios variam de 0 a 5, onde: 

1 – Péssimo. 

2 – Ruim.  

3 – Regular.  

4 – Bom. 

5 – Muito bom.   
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7. DA CERTIFICAÇÃO 

7.1 A entrega dos certificados ocorrerá no dia 21 de Junho, prevista como última 

atividade a ser executada no período de simulação, conforme previsto no ANEXO I. 

7.2 Estarão aptos a receber a certificação os candidatos que participaram de todas as 

atividades, o que compreende: Deputados, Assessores, Jornalistas e Comissão 

Organizadora.  

7.3 Os certificados contarão com quantidade de horas equivalentes ao tempo 

empreendido no Projeto Politizar UFG/ALEGO. 

7.4 A comissão não se responsabilizará por certificados impressos perdidos, e não 

providenciará segunda via.  

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 É de responsabilidade do candidato: 

a) a devida leitura do Regimento Interno adaptado, da Cartilha e do Guia de 

Simulação. Todo o material será disponibilizado aos candidatos(as) selecionados 

subsequentemente à assinatura do Termo de Compromisso. 

b) a presença pontual em todos os dias de atividades do projeto. 

c) enviar as proposições legislativas (projetos de lei) elaboradas dentro do prazo 

estabelecido no cronograma e estar com eles fisicamente ao dia 17 de Junho, no 

primeiro dia de simulação, como se segue no ANEXO I. 

d) respeitar o direito à liberdade de opinião e expressão do próximo, 

independentemente de suas origens. 

e) a liberdade de expressão não deve fugir às leis, nem às exigências morais, ou 

transgredir a ordem pública e o bem-estar de uma sociedade democrática. 

f) De acordo com o §5° do Art.145 do Regimento Interno da ALEGO.  O uso de 

paletó e gravata (terno) é obrigatório para Deputados, funcionários, jornalistas e 

visitantes que quiserem adentrar ao recinto do Plenário, durante o horário de 

realização de sessão. Portanto, o uso do terno é obrigatório em todos os dias de 

simulação, nos primeiros dias indica-se o uso de traje esporte fino, inclusive na 
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abertura do evento. Além disso, o uso de gravatas e traje completo é indispensável. 

Para Mulheres, é desejável que não usem roupas decotadas, curtas, justas ou com 

ombros de fora. Traje também esporte fino. A temperatura do plenário Getulino 

Artiaga é de, aproximadamente, 17ºC. Portanto, estejam preparados(as) com roupas 

adequadas. 

8.2 Buscamos efetiva e verdadeira representação da sociedade civil dentro de nossa 

simulação. Logo, esperamos e encorajamos que ocorram inscrições de indivíduos com 

diversificada representação de gênero, raça, etnia e renda. Aproximando, dessa forma, 

setores que carecem de representatividade nos ambientes de deliberação e tomada de 

decisão. 

8.3 Será disponibilizado transporte para o deslocamento dos candidatos(as) 

simulandos vindos do interior (e somente a eles(as)) à Assembleia Legislativa do 

Estado de Goiás e à Universidade Federal de Goiás. 

8.4 Os Deputados Estaduais, Assessores, Jornalistas e Governadoria, além da 

comissão organizadora, equipe de monitores, e demais membros que compõe o 

projeto, receberão alimentação somente durante simulação. 

8.5 O prazo de recurso ao processo de seleção do Projeto Politizar UFG/ALEGO será 

de 01 dia útil a partir da data divulgação da lista de candidatos(as) selecionados, 28 de 

Abril de 2020.  

8.6 A interposição de recurso poderá ocorrer a qualquer instante e deverá ser 

encaminhada ao e-mail do projeto: projetopolitizar.org@gmail.com 

8.7 A comissão de avaliação julgará os recursos que, caso acatados, deverão ser de 

pronto efetivados pela mesma em benefício do(a) candidato(a). 

 

Goiânia, 15 de janeiro de 2020. 

 

_____________________________ 

Mariza Barbosa 

Coordenadora-Geral ALEGO do 

Politizar Goiânia 

 

_____________________________ 

Profª. Dra. Laís Forti Thomaz 

Coordenadora-Geral UFG do Politizar 

Goiânia 

mailto:projetopolitizar.org@gmail.com
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Anexo I - CRONOGRAMA 

15 de Janeiro a 21 de Março  Inscrições via site (https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/) 

do Projeto Politizar 

23 a 27 de Março (23/03 a 

27/03) 

Envio dos Vídeos e da Carta de Intenção 

30 de Março Convocação do Treinamento 

02, 03 e 04 de Abril Treinamento 

13, 14, 15, 16 e 17 de Abril Entrevista 

27 de Abril Resultado Preliminar 

28 de Abril Interposição de recurso via e-mail 

(projetopolitizar.org@gmail.com) 

29 de Abril Resultado final 

25 de Maio Envio dos Projetos de Lei 

17, 18, 19, 20 e 21 de Junho Entrega dos Projetos de Lei aos Deputados para devida 

apreciação em plenário  

17 de Junho Simulação 

21 de Junho Entrega dos Certificados 

 

 

  

https://politizar.al.go.leg.br/inscricao/
mailto:projetopolitizar.org@gmail.com

