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Projeto “Direitos Sexuais são Direitos Humanos: Promovendo Cidadania LGBTTI em 
Pernambuco” 

 
Edital de Seleção para Formação em Ativismo e Direitos Humanos para Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos – LGBTTI 
 

A formação presencial (teórica e prática) em Ativismo e Direitos Humanos para a população 
LGBTTI será ofertada para até 30 participantes que tenham interesse em se engajar em ações 
de ativismo e incidência política em prol da defesa dos Direitos Humanos das pessoas LGBTTI. 

Será realizada pela Gestos e tratará do panorama atual da proteção dos direitos humanos 
da população LGBTTI e da proibição da discriminação pela orientação afetivo-sexual e a 
identidade de gênero no ordenamento jurídico brasileiro. 

Para a parte teórica da formação serão ofertados 10 (dez) módulos, compostos de dois (2) a 
três (3) temas, a serem realizados durante os meses de março e abril. A parte prática será 
definida durante os meses de março e abril e será realizada entre maio e dezembro de 2017. Os 
encontros teóricos ocorrerão na sede da Gestos todas as quartas-feiras das 14h às 17h. A 
formação prática será realizada em local que será definida.  

 
I. Inscrições, vagas e público 

Serão ofertadas até 30 vagas para formação teórica, buscando contemplar os segmentos de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos.  

Após esta fase serão selecionado/as 20 participantes para realizarem as ações práticas. 
As formações serão realizadas pelos/as profissionais da Gestos e convidados/as, dialogando 

com os princípios da Educação Popular. 
Poderão se candidatar às vagas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

intersexos que atenderem aos requisitos descritos no item II deste edital. 
Para realizar a inscrição os/as interessados/as deverão preencher a ficha online disponível 

no endereço https://tinyurl.com/hyr287p e no site da Gestos (www.gestos.org) até a data de 
20/02/2017. 

 
II. São requisitos indispensáveis para as candidaturas 

1.1 Ser LGBTTI; 
1.2 Não integrar Grupos da Gestos (GT Ativismo e GT Jovem); 
1.3 Residir no Recife e/ou na Região Metropolitana da capital; 
1.4 Ter disponibilidade de tempo para participar de todos os momentos teóricos e 

práticos da formação. 
 
Os gastos com passagens, alimentação e materiais pedagógicos/didáticos para os 
encontros serão de responsabilidade da Gestos.  
A seleção dos/as candidato/as dar-se-á em caráter classificatório, por meio da equipe do 
projeto. O resultado será divulgado no site da Gestos (www.gestos.org), no dia 24/02/2017. 
 

Cronograma* Data 
Inscrições 06/02/2017 

Encerramento das inscrições 20/02/2017 

Seleção das candidaturas 21/02/2017 

Resultado 24/02/2017 

Confirmação do/a candidato/a selecionado/a 28/02/2017 

Início da formação 08/03/2017 
*O cronograma previsto poderá ser alterado. 

 
Recife, 01 de fevereiro de 2017 

https://tinyurl.com/hyr287p
http://www.gestos.org/

