
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENAÇÕES DE ÁREAS TEMÁTICAS E ESPECÍFICAS  
DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+  

 
Gestão 2021 a 2024 

 
(o Edital está disponível em  LINK) 

 
Estão abertas as inscrições para candidatura às Coordenações de Áreas Temáticas e Específicas da Aliança 
Nacional LGBTI+ para a gestão 2021-2024. Acesso o formulário de inscrição em https://bit.ly/3pNqMfR  
 
O período das inscrições é de 04/02/2021 a 01/03/2021. 
 
Sobre a Aliança Nacional LGBTI+ 
 
A Aliança Nacional tem como missão contribuir para a promoção e defesa dos direitos humanos e cidadania de 
LGBTI+ no Brasil. Ela tem como princípio básico o pluripartidarismo.  
Com relação aos governos municipais, estaduais e nacional, seguimos a Resolução PR 041/2020 da Aliança 
https://bit.ly/3opN19V sobre Representações em espaços de controle social, advocacy e accountability. 
A Aliança Nacional LGBTI+ também tem um Código de Ética https://bit.ly/2MgtKep   
 
Todas as Coordenações Estaduais e Distrital para a gestão 2021-2024 já foram nomeadas. Conheça quem são 
https://bit.ly/2KXRrr7 
 
Para conhecer mais sobre a Aliança Nacional LGBTI+, clique neste link https://bit.ly/2KVYj8g 
 
Sobre as Inscrições para as Coordenações de Áreas Temáticas e Específicas da Aliança Nacional LGBTI+ 
 
Daremos preferência a pessoas que já ocupam cargos nas coordenações das Áreas Temáticas e Específicas ou 
exercem alguma atividade na Aliança Nacional LGBTI+ e que estejam atuando. 
 
Incentivamos também a candidatura de pessoas afrodescendentes, indígenas, idosas, mulheres, pessoas com 
deficiência, pessoas com HIV/aids, e demais particularidades, pessoas héteras aliadas, além de pessoas das mais 
diversas  orientações sexuais e identidades de gênero.  
 
As Coordenações podem ser compostas de no mínimo uma pessoa e de no máximo cinco, tendo uma 
Coordenadora Titular, 1º Adjunto, 2º Adjunto, 3º Adjunto até o 4º Adjunto.  
 
Todo o trabalho das Coordenações será pro bono. 
 
Para saber mais sobre as orientações e sugestões quanto à atuação das Coordenações das Áreas Temáticas e 
Específicas, consulte a Resolução No. PR 001/2021 da Aliança  https://bit.ly/2MfePB7  
 
O que precisa fazer para fazer sua inscrição: 
 
1) Conheça o Estatuto da Aliança Nacional LGBTI+, para se inteirar de seus objetivos e sua estrutura: 
http://aliancalgbti.org.br/sobre/ 
 
2) Para se candidatar às Coordenações das Áreas Temáticas e Específicas, você precisa estar afiliado/a à Aliança 
Nacional LGBTI+. Se você ainda não se afiliou, clique neste link e se afilie: https://goo.gl/Ukk28A 
 
3) As pessoas selecionadas para integrar as Coordenações das Áreas Temáticas e Específicas precisam 
concordar com o termo de responsabilidade quanto à sua atuação na representação da Aliança Nacional 
LGBTI+. Conheça o Termo de Responsabilidade: https://bit.ly/3tnFsV9  
 
4) Para preencher o formulário de inscrição on-line, você precisa estar com sua conta de gmail aberta. 
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5) Tenha pronta uma breve biografia sua de até 10 linhas, inclusive com informações sobre sua atuação em 
prol da causa LGBTI+, para incluir na sua inscrição.  
 
6) Tenha disponível uma foto sua para subir na hora que você fizer sua inscrição.  
 
Faça sua inscrição aqui: https://bit.ly/3pNqMfR  
 
Coordenação das Áreas 
 
No formulário de inscrição, você pode indicar se tem interesse em coordenar uma Área Temática ou uma Área 
Específica, ou simplesmente ser participante da mesma.  
 
Terminado o período de inscrição, a Diretoria da Aliança Nacional LGBTI+ nomeará a Coordenação Titular e os/as 
Adjuntos/Adjuntas de Coordenação, em documento emitido pela presidência da Aliança Nacional LGBTI. 
 
Conforme o artigo 40 do Estatuto, a Coordenação deverá elaborar e apresentar para a Diretoria um plano de 
trabalho para a execução das atividades da Área. 
 
Para fins de transparência, os/as coordenadores/as das Áreas Temáticas e Específicas deverão apresentar à 
Diretoria, para posterior divulgação aos/às associados/as, relatórios anuais das atividades realizadas (Art. 42). 
 
 
04 de fevereiro de 2021  
 
Toni Reis 
Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 
41 99602 8906 
 
Patrícia Mannaro 
Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+ 
11 95794-8831 
 
Rafaelly Wiest 
Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+ 
41 9651-4204 
 
Cláudio Nascimento 
Diretor de Políticas Públicas da Aliança Nacional LGBTI+ 
21 98351-8759 
 
Layza Lima 
Assessora da Aliança Nacional LGBTI+ para Mobilização, Interação e Integração 
27 99611 3767 
 
 
 

https://bit.ly/3pNqMfR

