EDITAL DE SELEÇÃO nº 01, de 04 de outubro de 2021
A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), em parceria com o
GRUPO DIVERSIDADE NITERÓI (GDN), tendo sido aprovada no edital Doritos
Rainbow 2020, convoca as pessoas LGBTQIA+ interessadas a participar, de acordo com
as condições definidas neste Edital, do curso de formação de lideranças e ativistas

EMPODERA LGBTQIA+
1. DOS OBJETIVOS DO CURSO:
O Curso EMPODERA LGBTQIA+, é voltado exclusivamente a membros da
comunidade LGBTQIA+, para a formação de lideranças, ativistas e outras pessoas
politicamente mobilizadas da comunidade LGBTQIA+, e contará com facilitadoras
convidadas, preferencialmente pertencentes ao segmento LGBTQIA+, com notória
experiência profissional e/ou comunitária, com o objetivo de capacitar e sensibilizar
agentes de atuação política que se insiram na relação entre defesa dos direitos humanos,
no tocante à defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, dentro de uma metodologia
de troca de conhecimentos e experiências com os movimentos LGBTQIA+. A missão
principal do curso é a de qualificar a atuação de ativistas que já estejam inseridas em
movimentos, coletivos e grupos politicamente mobilizados, capazes de atuar em
demandas que envolvam os desafios desse grupo social.
2. DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo formulário de inscrição
on-line (https://forms.gle/Asgv1sHo5Fn2Cu9V6) no período definido no cronograma
deste Edital (Item 7). Podem se inscrever todas as pessoas LGBTQIA+ politicamente
mobilizadas, que têm interesse na temática, independentemente de sua área de atuação e
de formação, desde que comprovem a importância do curso para sua atuação política e
profissional por intermédio da carta de intenções. Serão bem vindas inscrições de diversas
regiões do estado do Rio de Janeiro, sendo observada a viabilidade da seleção
considerando a distância entre o local de residência e o local de realização do curso.
Informações pessoais são confidenciais e reservadas à coordenação do curso.
2.1 Das inscrições às vagas:
No ato da inscrição, a(o) candidata(o) deverá preencher o formulário on-line,
informando os seguintes dados:
i. Dados pessoais;

ii. Carta de intenções com a descrição de seu interesse em participar do curso e de
suas contribuições para a dinâmica de troca de experiências (Essa carta deverá ser escrita
no próprio formulário on-line, em um espaço específico para isso);
iii. Estar ciente da necessidade de ter concluído o processo de vacinação/protocolo
de imunização para a covid-19 como requisito para participação do curso e que deverá
apresentar o comprovante de vacinação quando solicitado;
iv. Informar a participação de algum coletivo, instituição ou ONG que atua em
defesa dos direitos LGBTI+;
v. Após o período de inscrições e resultado das pessoas selecionadas, estas
deverão realizar a matrícula em formulário próprio a ser enviado exclusivamente para as
pessoas selecionadas; e
vi. Menores de dezoito (18) anos necessitam apresentar autorização assinada por
representante legal ou responsável para a participação e matrícula no curso.
2.2 Das reservas de vagas
i. Será dada preferência para pessoas que se encontrem em situação de
vulnerabilidade em sentido econômico e social geral (travestis, transexuais, pretas,
indígenas, pessoas com deficiência, residentes em comunidades);
ii. Cinquenta por cento (50%) das vagas serão disponibilizadas para residentes na
cidade de Niterói; e
iii. Cinquenta por cento (50%) das vagas serão disponibilizadas para pessoas
autodeclaradas travestis, mulheres e homens trans.
2.3 Do número de vagas
i. Serão abertas trinta (30) vagas, com direito a bolsa permanência oferecida pelo
curso; e
ii. Mais cinco (5) vagas para pessoas sem direito a bolsa permanência que
declararem conseguir participar do curso com recursos próprios.
2.4 Dos critérios de seleção
i. A ordem classificatória será estabelecida pela Coordenação do Curso a partir
da análise do correto preenchimento do formulário de inscrições, da carta de intenções e
sua adequação à proposta do curso e da análise das situações de vulnerabilidade.
3. DA ESTRUTURA DO CURSO
O curso será realizado entre os dias 04/11 e 28/12/2021, entre 18h30min e 21h,
na modalidade presencial, e os encontros/aulas serão realizados no Museu de Arte
Contemporânea de Niterói (MAC).
Inicialmente, será composto de quinze (15) módulos em um total de dezesseis (16)
encontros. As pessoas inscritas receberão todas as instruções por e-mail, bem como o
cronograma detalhado de todas as atividades e as facilitadoras de cada módulo. Os
certificados de participação serão concedidos para aquelas pessoas que cumprirem com
as disposições do Edital, do cronograma e participarem em mais de 75% da carga horária
estipulada para as atividades. Haverá lista de presença diária em que todas as pessoas
devem assinar individualmente a cada encontro.
Será oferecida uma bolsa permanência paga no valor de Trezentos Reais (R$
300,00)/mês, durante os dois meses de aulas, para aquelas pessoas que declararem no

momento da inscrição que não tem condições de frequentar as aulas sem o respectivo
auxílio. O repasse será dividido em pagamento de parcelas a serem pagas a cada
encontro/aula. No caso de falta ou ausência, o valor que seria recebido no dia será
revertido como forma de doação para ações posteriores do GDN. Todo o repasse será
feito mediante recibo pessoal, devidamente assinado e datado pela pessoa beneficiada
com a bolsa.
Facilitadores receberão duzentos reais (R$ 200,00) para despesas de deslocamento
e alimentação no dia da sua respectiva aula.
3.1 Os módulos temáticos serão:
(04/11) Abertura: (Salão principal do MAC) - Direitos Humanos e a
importância da defesa dos Direitos LGBTQIA+
(09/11) Organização do Movimento LGBTQIA+ no cenário Nacional,
estadual e em Niterói
(11/11) A importância da Luta LGBTQIA+ por Direitos Civis na América
Latina: Estratégias Políticas de Mobilização e Comunicação
(16/11) Organização coletiva: Advocacy e Controle Social
(18/11) Construção das políticas públicas: direito à educação, saúde,
trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e
à infância, assistência aos desamparados, moradia, alimentação,
transporte e comunicação”.
(23/11) Gênero e sexualidade como ferramentas de controle no acesso
a cidadania LGBTQIA+
(25/11) Interseccionalidade de classe, raça e gênero na atuação
LGBTQIA+: diálogos entre a academia, movimentos e midias sociais
(30/11) Redes de proteção, denúncias e tecnologias de atuação em
Niterói
(02/12) Direito à cidade e a disputa nos espaços de decisão
(07/12) Seminário: A busca por cidadania, Direitos e o Ativismo Trans
(09/12) Direito à Identidade e autodeterminação de Gênero e a
jurisprudência dos direitos alcançados
(14/12) A resistência LGBTQIA+ durante as pandemias: do HIV ao
coronavírus
(16/12) Epidemia da violência e dos Crimes de ódio contra a população
LGBTQIA+

(21/12) Impactos dos direitos alcançados e desafios para efetivação
(23/12) Seminário: Perspectivas futuras e estratégias transversais:
Organização política entre Movimentos sociais e a Atuação Política para
enfrentar o autoritarismo e as injustiças contra as LGBTQIA+
(28/12) Coquetel de encerramento + Formatura simbólica + After Party
com Apresentações artísticas
4.

DOS COMPROMISSOS DAS PESSOAS INSCRITAS
Para receber o certificado de participação, as pessoas deverão cumprir com 75%
das atividades realizadas, conforme cronograma detalhado a ser enviado e devem cumprir
com as regras do presente Edital e demais questões indicadas pela organização do curso.

5.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
A divulgação do resultado da seleção de candidatos(as) será realizada por correio
eletrônico, nos prazos estabelecidos no cronograma deste Edital.

6.

DOS RECURSOS:
Não cabem recursos contra o resultado, definido de acordo com os critérios
previstos no presente Edital, por questão relacionada ao mérito do julgamento.

7.

DO CRONOGRAMA:
ATIVIDADE

8.

DATA

Lançamento do Edital

05/10/2021

Período de inscrição

06 a 15/10/2021

Período de avaliação das inscrições

15 a 19/10/2021

Resultado

20/10/2021

Período de matrícula para pessoas selecionadas

21 a 26/11/2021

Início das atividades

04/11/2021

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1 O Curso é coordenado por Bruna Benevides, Presidenta do Grupo Diversidade
Niterói (GDN) e representante da ANTRA neste projeto, contando com o apoio do
Subsecretário Felipe Ribeiro de Carvalho, representando a CODIR, e terá como auxiliar
de coordenação Paula Nascimento;
8.2 As questões referentes às inscrições serão resolvidas pela Coordenação no
período de avaliação das inscrições. As especificidades de cada caso devem ser descritas
na carta de intenções no formulário on-line para que a Comissão as analise;
8.2 A Coordenação do projeto se reserva o direito em desligar qualquer pessoa
participante quando constatada qualquer irregularidade ou descumprimento injustificado
de obrigação;
8.3 É obrigatório o cumprimento das recomendações de saúde vigentes em relação
a pandemia do coronavírus durante a realização do curso, assim como o uso correto de
máscaras de proteção individual dentro das dependências do MAC.
8.4 As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pelos Coordenadores
e as solicitações de informações adicionais deverão ser formalizadas pelo endereço
eletrônico empoderalgbtqia@gmail.com ou presencialmente quando estiverem em
período das aulas;
8.5 O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação.
Niterói, RJ. Em 05 de outubro de 2021.
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* O documento foi assinado no original.

