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O PSDB contribuiu enormemente para os principais avanços políticos, econômicos e 

sociais do Brasil e, especialmente, de São Paulo nos últimos 30 anos. E quer continuar 

contribuindo de maneira efetiva.  

O PSDB de São Paulo tem convicção de que é possível fazer um Brasil melhor e que o 

único caminho para isso é por meio da boa política. Portanto, é preciso unir, engajar e 

formar lideranças, preparando novos grupos para assumir os destinos de nosso estado 

e do país.  

Com esse objetivo, o PSDB-SP lança hoje o programa PSDB 5.0, uma plataforma de 

seleção e recrutamento para jovens e mulheres de São Paulo que queiram participar 

desse esforço de renovação da política brasileira.  

 

Do Programa 

 

Poderão participar do programa homens até 30 anos e mulheres de qualquer idade, 

filiados ou não. Eles farão sua inscrição por meio digital, preenchendo ficha de inscrição 

própria disponível no site do PSDB-SP (www.tucano.org.br) e anexando uma carta de 

motivação na qual deverão  constar as razões pelas quais o candidato se interessa pelo 

programa,  características de personalidade, interesses e habilidades e os motivos que 

o fizeram optar pelo programa do PSDB.  

A carta de motivação deverá conter mínimo de 30 e máximo de 80 linhas, em formato 

PDF. O texto deverá ser escrito em fonte Times New Roman (tamanho 12), espaçamento 

de linha simples, margem normal (superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 cm; esquerda: 3,0 cm; 

direita: 3,0 cm). 

Os candidatos serão avaliados por uma banca julgadora nomeada pela Executiva 

Estadual, que definirá os selecionados para o Programa.  

Ao todo, serão escolhidos 30 candidatos que passarão por uma preparação teórica que 

envolve palestras com técnicos indicados pelo Instituto Teotônio Vilela, assim como 

preparação política com lideranças partidárias.  

http://www.tucano.org.br/


Ao final do processo de preparação os candidatos terão de apresentar um projeto 

trabalho que contemple sua principal ação caso fosse eleito vereador ou prefeito. Os 

trabalhos serão avaliados pela banca julgadora, que selecionará 10 indicados.  

Os selecionados terão legenda garantida no PSDB, além de contar com apoio financeiro 

nas eleições municipais de 2020.  

 

Prêmio E-PSDB  

O Diretório Estadual do PSDB-SP também premiará os diretórios municipais que se 

mostrarem mais eficientes na filiação de novas lideranças entre jovens e mulheres. A 

contagem de novos filiados será feita com base nos cadastros realizados na extranet 

tucana entre os meses de novembro de 2019 e abril de 2020. A premiação será feita em 

maio de 2020 pelo governador João Doria.  


