
 

 
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 004/2020 

        Convênio nº 891937/2019  
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 

PARA AS FUNÇÕES DE ASSESSORIA DE PESQUISA I, ASSESSORIA DE PESQUISA II, 

PESQUISADOR/A, ESTATÍSTICO/A PARA O PROJETO “PAINEL DA VIOLÊNCIA CONTRA A 

POPULAÇÃO LGBTI - RIO”. 

 

 

A Aliança Nacional LGBTI+, organização não governamental privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ: 

06925318/0001-60, com endereço sede na Av. Marechal Peixoto, 366, cj 43, Centro, Curitiba – PR, CEP: 

80.010-130 torna público, para conhecimento das pessoas interessadas, o presente Edital no âmbito do 

Convênio nº 891937/2019, celebrado com a União, representada pelo Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos, objetivando o Processo de Seleção Simplificado para contratação de prestadores 

de serviço para contrato imediato e cadastro de reserva para o Projeto enunciado no título deste Edital, 

conforme descrito em tabela abaixo para atendimento das necessidades da Aliança Nacional LGBTI. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste Edital a seleção de prestadores de serviços para o desenvolvimento 

das atividades previstas no Projeto “Painel da Violência contra a População LGBTI - RIO”, 

através da análise de currículum, entrevista e entrega de documentos comprobatórios. 

 

 

 



 

 
 

2. DAS FUNÇÕES 

 

 
FUNÇÃO 

CARGA 
HORÁRI

A 
SEMANA

L 

 
TEMPO DE 
EXECUÇÃO 

 
QUAN
TIDAD

E 

 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

VÍNCULO 
PROFISSI

ONAL 

REMUNERAÇ
ÃO 

Assessoria de 

Pesquisa I 

20h 4 meses 1 Rio de 

Janeiro/RJ 

RPA 2.300,00 

Assessoria de 

Pesquisa II 

20h 4 meses 1 Rio de 

Janeiro/RJ 

RPA 2.300,00 

Pesquisador /a  20h 4 meses 1 Rio de 

Janeiro/RJ 

RPA 3.000,00 

Estatístico/a 20h 4 meses 1 Rio de 

Janeiro/RJ 

RPA 3.000,00 

  

 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DAS FUNÇÕES 

FUNÇÃO 

Assessoria de Pesquisa I 

Atribuições 

Assessoramento ao pesquisador /a doutor /a em todas as ações a serem realizadas e nas etapas da 

pesquisa. 

Analisar relatórios. 

Produção de documentos. 

Organizar reuniões com especialistas, ativistas, gestores públicos e membros da equipe do projeto. 

Elaborar roteiro de pesquisa documental de denúncias e informações sobre discriminação e violência 

contra a comunidade LGBTI. 

Elaborar questionário para entrevistas junto a vítimas e familiares e operadores do sistema de segurança, 

justiça e direitos humanos. 

Requisitos 



 

 
 

Doutorando, Mestre ou Mestrando em Ciências Sociais. 

Experiência com trabalho em pesquisa. 

Assessoria de Pesquisa II 

Atribuições 

Assessoramento ao profissional de estatística em todas as ações a serem realizadas. 

Analisar relatórios. 

Produção de documentos. 

Organizar reuniões com especialistas, ativistas e membros da equipe do projeto. 

Alimentação do banco de dados com as informações colhidas. 

Requisitos 

Doutorando, Mestre ou Mestrando em Estatística. 

Experiência com trabalho em estatística. 

Pesquisador /a  

Atribuições 

Coordenar a elaboração dos questionários e execução de pesquisa. 

Desenvolver, juntamente com o profissional de estatística, os questionários a serem aplicados junto a 

vítimas, familiares e operadores do sistema de segurança, justiça e direitos humanos. 

Realizar a análise qualitativa dos questionários respondidos e do dossiê da Violência contra a população 

LGBTI no Estado do RJ; 

Elaborar Relatório do dossiê da Violência contra a população LGBTI no Estado do RJ em conjunto com 

o profissional de estatística. 

Requisitos 

Ter Doutorado em Ciências Humanas. 

Estatístico /a 

Atribuições 

Desenvolver, juntamente com o /a pesquisador /a doutor /a, os questionários a serem aplicados junto a 

vítimas, familiares e operadores do sistema de segurança, justiça e direitos humanos. 

Realizar a análise quantitativa dos questionários respondidos; 



 

 
 

Elaborar relatório quantitativo do dossiê da Violência contra a população LGBTI no Estado do RJ em 

conjunto com o /a pesquisador /a doutor /a. 

Requisitos 

Formação superior em Estatística. 

 

Metas e etapas a serem cumpridas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
Análise do Sistema de 
Segurança, Justiça e 

Direitos Humanos no 
acolhimento e 

encaminhamento das 
demandas de vítimas de 

violência e 
discriminação em razão 
da orientação sexual e 
identidade de gênero 

 

 

 

1 

2 reuniões com especialistas, ativistas, 
gestores públicos e membros da equipe 
do projeto para produzir alinhamento 
conceitual e eixos de temáticos para a 

elaboração do roteiro da pesquisa 
documental e execução da pesquisa 

 

 

 

2 reuniões realizadas 

 

 

 
2 

Roteiro para pesquisa documental de 
denúncias e informações sobre 

discriminação e violência contra a 
comunidade LGBTI junto a polícia civil, 

Centros de Cidadania LGBT, ONGs, 
Defensoria Pública e Imprensa elaborado 

 

 

 
1 roteiro finalizado 

 

 

3 

Pesquisa documental de denúncias e 
informações sobre discriminação e 

violência contra a comunidade LGBTI junto 
a polícia civil, Centros de Cidadania LGBT, 

ONGs, Defensoria Pública e Imprensa 

 

 

1 pesquisa documental finalizada 
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4 

1 Questionário elaborado para entrevistas 
junto a vítimas e familiares e operadores 

do sistema de segurança, justiça e direitos 
humanos para complemento e análise das 

informações levantadas na pesquisa 
documental 

 

 
 

1 questionário finalizado 

 

5 
Realização de pré-teste do Questionário 

elaborado 

 

1 pré-teste com 20 participantes 

 

 
 

6 

1 Questionário aplicado junto a vítimas e 
familiares e operadores do sistema de 

segurança, justiça e direitos humanos para 
complemento e análise das informações 

levantadas na pesquisa documental 

 

 
 

1 questionário aplicado a 200 participantes 

 
 

7 

Banco de dados (SPPS) criado e 
alimentado com as informações colhidas 
através das entrevistas realizadas com o 

questionário 

 
 

1 banco de dados criado 

 

8 
Seleção e análise estatística de dados e 

informações da pesquisa documental para 
a elaboração do Relatório da pesquisa 

 

1 análise realizada 

 
 

9 

2 reuniões com especialistas, ativistas, 
gestores e membros da equipe do projeto 
para apresentação da análise estatística 

dos dados 

 
 

2 reuniões realizadas 

 
 

8 

Relatório Quantitativo finalizado com 
dados das entrevistas e de outras fontes 

do sistema de segurança, justiça e direitos 
humanos 

 
 

1 Relatório elaborado 

9 Relatório Qualitativo finalizado 1 Relatório elaborado 

 
 

10 

Relatório da Pesquisa Documental 
finalizado com o resultado das análises 

qualitativas e quantitativas dos dados de 
violência 

 
 

1 Relatório elaborado 
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Produtos a serem executados ao longo da prestação de serviços: 

 Pesquisa de Análise do Sistema de Segurança, Justiça e Direitos Humanos no 

acolhimento e encaminhamento das demandas de vítimas de violência e 

discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero: 

1) Roteiro para pesquisa documental elaborado. 

2) Pesquisa documental finalizada. 

3) Questionário para entrevistas junto a vítimas e familiares e operadores do 

sistema de segurança, justiça e direitos humanos montado. 

4) Pré-teste do questionário executado. 

5) Questionário aplicado para 200 participantes da pesquisa. 

6) Banco de dados criado e alimentado com as informações colhidas através das 

entrevistas realizadas com o questionário. 

 Seleção e análise estatística de dados e informações da pesquisa documental para 

a elaboração do relatório da pesquisa: 

1) Análise estatística dos dados realizada. 

2) Reuniões com especialistas, ativistas e gestores realizadas. 

3) Relatório quantitativo elaborado e finalizado. 

4) Relatório qualitativo elaborado e finalizado. 

5) Relatório de pesquisa documental com os resultados das análises qualitativas e 

quantitativas dos dados de violência finalizado. 

 Pesquisa Dossiê da Violência contra a população LGBTI no Estado do RJ: 

1) Compilação e análise dos dados levantados nas pesquisas realizadas. 

2) Dossiê finalizado. 
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Cronograma a ser executado ao longo da prestação de serviços: 

 Pesquisa de Análise do Sistema de Segurança, Justiça e Direitos Humanos no 

acolhimento e encaminhamento das demandas de vítimas de violência e 

discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero: 

1) Roteiro para pesquisa documental elaborado. 

de 19/02 a 19/03 

2) Pesquisa documental finalizada. 

de 19/03 a 19/04 

3) Questionário para entrevistas junto a vítimas e familiares e operadores do 

sistema de segurança, justiça e direitos humanos montado. 

de 19/03 a 19/04 

4) Pré-teste do questionário executado. 

de 19/04 a 19/05 

5) Questionário aplicado para 200 participantes da pesquisa. 

de 19/04 a 19/05 

6) Banco de dados criado e alimentado com as informações colhidas através das 

entrevistas realizadas com o questionário. 

de 19/04 a 19/05 

 Seleção e análise estatística de dados e informações da pesquisa documental para 

a elaboração do relatório da pesquisa: 

1) Análise estatística dos dados realizada. 

de 19/05 a 19/06 

2) Reuniões com especialistas, ativistas e gestores realizadas. 

de 19/05 a 19/06 

3) Relatório quantitativo elaborado e finalizado. 

de 19/05 a 19/06 

4) Relatório qualitativo elaborado e finalizado. 

de 19/05 a 19/06 

5) Relatório de pesquisa documental com os resultados das análises 
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qualitativas e quantitativas dos dados de violência finalizado. 

      de 19/05 a 19/06 

 Pesquisa Dossiê da Violência contra a população LGBTI no Estado do RJ: 

1) Compilação e análise dos dados levantados nas pesquisas realizadas. 

de 19/05 a 19/06 

2) Dossiê finalizado 

de 19/05 a 19/06 

 

 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

O Processo Seletivo será simplificado e contará com 2 (duas) etapas: 

4.1 Primeira Etapa: Análise de Currículo 

4.2 Segunda Etapa: Entrevista dos/as Candidatos/as Pré-selecionados/as (caráter 

eliminatório) 

 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

As Etapas descritas no item 4 serão realizadas no endereço:  Rua Tenente Possolo 

43 – Sobrado – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20230.160. 

 

6. DOS PRAZOS 

6.1 Publicação do Edital: 27/01/2020 

6.2 Questionamentos e Esclarecimentos acerca do Edital: até 28/01/2020 

6.3 Recebimento de Currículos: 27/01/2020 a 12/02/2020 

6.4     Publicação de Resolução da criação da Comissão de Seleção e nomeação de seus 

membros: 27/01/2020  

6.5 Análise dos Currículos: 13/02/2020 

6.6     Divulgação dos selecionados das pessoas pré-selecionadas: 13/02/2020 

6.6 Realização das entrevistas: 14/02/2020 e 17/02/2020  
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6.7 Divulgação das pessoas selecionadas para as funções definidas nesse edital: 

17/02 /2020 

6.8 Prazo para contestação dos resultados: 18/02/2020 

6.9  Início das atividades dos selecionados: 19/02/2020. Os/As candidatos/as 

selecionados/as deverão ter disponibilidade para início imediato nas funções 

 

7. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO, QUESTIONAMENTOS E RECURSO 

Os currículos para a candidatura às funções descritas, bem como questionamentos, 

esclarecimentos e recursos referentes ao presente edital, deverão ser enviados para o 

seguinte endereço eletrônico: painelviolencialgbtirio@gmail.com 

No campo assunto deverá constar: Edital de selação 004/2020 – Nome da Função ao 

qual está se candidatando 

 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

Antonio Luiz Martins Harrad Reis  

Presidente da Aliança Nacional LGBTI 
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