
Edital 004/2021 

EDITAL DE SELEÇÃO 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATUAÇÃO NO PROJETO 

“CONEXÃO BRASIL I - - EMPREGABILIDADE E CIDADANIA PLENA PARA PESSOAS LGBTI+”. 

 

Seleção para a Contratação de serviços profissionais através de seleção de currículos, conforme Edital, dentro do Termo de Fomento 

SNPG/MMFDH n.º 917417/2021, firmado entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Aliança Nacional LGBT. 

Quadro de profissionais a serem contratados/as: 

Função Vagas Perfil Atividades Carga Horária Período Remuneração 

Coordenador das 

ações no estado De 

Alagoas 

01 

Graduando em 

Comunicação. 

Experiência em 

execução de projetos 

sociais. 

Coordenação geral do projeto. Responsável 

pelo gerenciamento da equipe e das 

atividades. 40 horas semanais 
12 (doze) 

meses 

R$3.000,00 

Mensal 

Secretário/a das 

ações no estado De 

Alagoas 

01 Ensino Médio 

Suporte a coordenação, apoio a 

contabilidade, matrículas, organização de 

documentos, cotações de preço e 

atendimento ao público. 

40 horas semanais 
12 (doze) 

meses 

R$ 1.200,00 

Mensal 

Auxiliar de 

Contabilidade/ 
Aliança Nacional 

01 Ensino Superior 

Apoio e suporte a contabilidade do projeto. 

 
12 (doze) 

meses 

R$ 1.200,00 

Mensal 

Designer 01 

Graduando em 

Design publicitários 

e/ou gráfico 

Elaboração de cards, cartazes, panfletos 

digitais e acompanhamento das redes sociais 

do projeto. 

20 horas Semanais 
06 (seis) 

meses 

R$ 1.200,00 

Mensal 

Consultor Externo 

das ações a serem 

realizadas em 

Alagoas 

01 

Sociólogo. 

Especialista em 

análise e 

acompanhamento de 

projetos sociais 

Suporte a coordenação do projeto. 

Supervisão e monitoramento das atividades 

em geral. 20 horas mensais 
04 (quatro) 

meses  

R$ 2.000,00 

Mensal 

Supervisor de Ensino 01 

PhD em Educação. 

Especialista em 

projetos dirigidos a 

pop. LGBT+ 

Suporte a coordenação do projeto. 

Supervisão e monitoramento das atividades 

em geral. 
20 horas mensais 

04 (quatro) 

meses  

R$ 2.500,00 

Mensal 

Coordenador das 

ações a serem 

realizadas em 
Curitiba. 

01 Ensino Superior 

Coordenação do projeto em Curitiba. 

Responsável pelas capacitações, advocacy, 

Central de Denúncias, gerenciamento da 
equipe e das atividades. 

40 horas semanais 
12 (doze) 

meses 

R$ 3.000,00 

Mensal 

Coordenador das 

ações a serem 

realizadas na Região 

01 Ensino Superior 

Coordenação geral do projeto na região 

metropolitana e interior do estado. 

Responsável pelas capacitações, advocacy, 

40 horas semanais 
12 (doze) 

meses 

R$ 3.000,00 

Mensal 



metropolitana de 

Curitiba e interior.. 

Central de Denúncias, gerenciamento da 

equipe e das atividades. 

Auxiliar 
Administrativo 

 Ensino Superior 

Profissional responsável pela alimentação da 

Plataforma +Brasil, além da elaboração dos 
relatórios. 

40 horas semanais 
12 (doze) 

meses 
R$ 2.000,00 

Mensal 

Educador Social 02 
Cursando Ensino 

Superior 

Responsável pelo acolhimento e 

encaminhamento das LGBTI+ aos serv. 

psicossocial e jurídico e acompanhamento 

da centra de denúncias 

40 horas semanais 
12 (doze) 

meses 

R$ 1.700,00 

Mensal 

Assessor de imprensa 

para atuar em 

Alagoas 

01 
Comunicólogo e/ou 

jornalista 

Assessoria de imprensa, publicação, 

clipagem e acompanhamento das redes 

sociais. 

20 horas Semanais 
06 (seis) 

meses 

R$ 1.200,00 

Mensal 

Assessor de 

Comunicação 
01 

Comunicólogo e/ou 

jornalista 

Responsável por estabelece uma ligação 

entre uma entidade (indivíduo ou instituição) 

e o público (a sociedade exposta à mídia), 

relações públicas. 

20 horas Semanai 
12 (doze) 

meses 

R$ 1.800,00 

Mensal 

Consultor Externo 

das ações a serem 

realizadas em 
Curitiba. 

01 

Sociólogo. 

Especialista em 

análise e 
acompanhamento de 

projetos sociais 

Suporte a coordenação do projeto. 

Supervisão e monitoramento das atividades 

em geral. 20 horas mensais 
03 (três) 

meses 

R$ 4.000,00 

Mensal 

Do processo de seleção e contratação: 

• Enviar currículo com pretensão salarial para o e-mail: recrutamentolgbti@gmail.com, no período de 02/12/2021 até 06/12/2021,, indicando, no 

assunto do e-mail, o nome da função desejada + nome do projeto (ex: Vaga Coordenado/a Geral – Conexão Brasil I). 

• O processo seletivo contará com análise de currículos e entrevista. 

• Modalidade de Contratação: PJ – MEI (Microempreendedor Individual). 

*A Aliança Nacional LGBT Adota políticas para a inclusão de LGBTs. Por favor, indique em sua candidatura se você se considera como 

potencial beneficiário(a).  

 

Curitiba-PR, 01 de dezembro de 2021. 
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