CHAMADA PÚBLICA
Cursos de formação de entrevistadores(as) para o projeto Índice de Estigma de
Pessoas Vivendo com HIV (Stigma Index) no Brasil

I. INTRODUÇÃO
A ONG Gestos torna público o processo de seleção para os “Cursos de formação de
entrevistadores(as) para o projeto o projeto Índice de Estigma de Pessoas Vivendo
com HIV (Stigma Index) no Brasil”, que serão realizados em sete capitais brasileiras:
Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
O Stigma Index consiste em uma ferramenta para detectar e medir a mudança de
tendências em relação ao estigma e à discriminação relacionada ao HIV, a partir da
perspectiva das pessoas vivendo com HIV. Iniciado em 2005, o Stigma Index é uma
iniciativa conjunta da Rede Global de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (GNP+);
Comunidade Internacional de Mulheres Vivendo com HIV/AIDS (ICW); Federação
Internacional de Planejamento Familiar (IPPF); e UNAIDS.
Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal que visa a aplicação do questionário
do Stigma Index entre pessoas vivendo com HIV/AIDS por pessoas vivendo com
HIV/AIDS em sete cidades brasileiras. O objetivo principal dessa pesquisa é descrever
o grau e as formas que assume o estigma e a discriminação enfrentados por essas
pessoas em diferentes cidades do Brasil. O índice objetiva ainda, comparar a situação
de pessoas vivendo com HIV com a realidade de outras localidades e países e
possibilitar demandas de mudanças de políticas e programas com um alcance mais
amplo.
O Stigma Index é um estudo implementado por e para pessoas vivendo com HIV.
Neste sentido, tem como uma de suas prerrogativas que os entrevistadores sejam
pessoas vivendo com HIV.
A ONG Gestos em parceria com o UNAIDS e o coordenador responsável pelo estudo
realizarão cursos de formação para os entrevistadores que atuarão nas 7 cidades
brasileiras participantes. A formação de entrevistadores(as) é parte essencial do
estudo por ser importante para reforçar a capacidade das pessoas vivendo com HIV
envolvidas no processo de captação de dados e informações.

II. OBJETO DO EDITAL
Seleção de 56 pessoas vivendo com HIV para participarem do Curso de formação de
entrevistadores(as) para o projeto Stigma Index. Essas 56 vagas serão divididas da
seguinte maneira:
Cidade
Brasília (DF)
Manaus (AM)
Porto Algre (RS)
Recife (PE)

Número de Vagas
6
6
8
8
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Rio de Janeiro (RJ)
Salvador (BA)
São Paulo (SP)

10
8
10

III. SOBRE O CURSO
3.1 O curso terá como objetivo formar entrevistadores(as) para o projeto Stigma Index
que já foi implementado em mais de 90 países e será implementado no Brasil.
3.2 O curso terá carga horária total de 16h e será ministrado em dois dias
consecutivos;
3.3 O curso será ministrado pela ONG Gestos com o apoio do UNAIDS e do
pesquisador responsável pelo estudo em todas as sete cidades;
3.4 Todas as sessões serão realizadas em dias úteis das 08h30 às 17h30;
3.5 A ONG Gestos oferecerá alimentação aos participantes durante as duas sessões
presenciais. Não serão cobertos custos de transporte ou outros custos dos
participantes.
3.6 O curso acontecerá seguindo o seguinte cronograma:
Cidade
Recife (PE)
Salvador (BA)
Manaus (AM)
Brasília (DF)
Rio de Janeiro (RJ)
São Paulo (SP)
Porto Alegre (RS)

Data prevista
27/11/2018 e 28/11/2018
04/12/2018 e 05/12/2018
30/01/2019 e 31/01/2019
05/02/2019 e 06/02/2019
12/02/2018 e 13/02/2018
19/02/2018 e 20/02/2019
26/02/2019 e 27/02/2019

3.7 As datas de realização dos cursos estão sujeitas à alterações a qualquer momento.
3.8 Após a realização do curso, algumas pessoas serão selecionadas para atuarem
como entrevistadores do projeto Stigma Index. As pessoas selecionadas
posteriormente receberão ajuda de custo por questionário realizado para o projeto. As
entrevistas deverão ser realizadas nos meses seguintes à realização do treinamento,
em datas a serem informadas pela coordenação do estudo;
3.9 Será criado um cadastro de reserva para suprir eventuais desligamentos do grupo
de entrevistadores(as).
IV. REQUISITOS PARA CANDIDATURA
4.1 Ter no mínimo 18 anos completos até o dia estipulado para a divulgação do
resultado final;
4.2 Ser residente em uma das setes cidades nas quais serão realizados os cursos;
4.3 Ser uma pessoa vivendo com HIV;
4.4 Ter disponibilidade para realizar todas as atividades propostas durante o Curso,
conforme previsto no item III.
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4.5 Ter habilidade em leitura e escrita
V. SOBRE A INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO
5.1 As inscrições deverão ser realizadas de 5 de novembro a 16 de novembro de
2018. Não serão aceitas candidaturas fora deste prazo.
5.2 O/a candidato/a deverá preencher integralmente a ficha de inscrição no seguinte
link https://goo.gl/forms/ZT4AN6jPixfZdKEl2;
5.3 A seleção das inscrições recebidas será realizada por Comitê Técnico de Seleção
designado especificamente para esse fim, composto por membros da ONG Gestos.
5.4 O processo seletivo será realizado considerando duas etapas distintas e
conclusivas:
- Habilitação da candidatura, a partir da conferência do preenchimento de todos os
campos da ficha de inscrição;
- Análise das respostas da ficha de inscrição.
5.5 Os/as candidatos/as selecionados/as receberão também comunicação por email
entre os dias 22 de novembro e 23 de novembro de 2018, e deverão responder
confirmando sua participação dentro do prazo estabelecido no email. O resultado da
seleção também será divulgado no site da Gestos;
5.6 Os/as candidatos/as que forem considerados qualificados/as, mas não
selecionados/as imediatamente, comporão um cadastro de reserva e poderão ser
chamados/as, após o referido processo seletivo, caso haja necessidade de
substituição de algum/a candidato/a.
5.7 Caso em alguma das cidades não seja preenchida a totalidade das vagas, o prazo
de candidatura poderá ser excepcionalmente prorrogado nessas cidades.

VI. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
6.1 Itens de análise:
- Estar em conformidade com os requisitos para candidatura expostos no item IV;
- Confirmar disponibilidade para participar dos dois dias do curso;
- Demonstrar interesse e habilidades potenciais para realização das entrevistas do
projeto Stigma Index.

VII. RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES E CERTIFICAÇÃO
7.1 Uma vez que o/a candidato/a tenha sido selecionado/a e tenha confirmado sua
participação no Curso, deverá comprometer-se a participar dos dois dias do curso e
realizar as atividades propostas nos prazos estipulados, sob pena de não participar de
novos processos seletivos desta natureza promovidos pelas instituições envolvidas e
não receber o certificado;
7.2 Para receber certificado de conclusão do curso, os participantes deverão alcançar
índice de 100% de presença nas sessões presenciais.
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VIII.CRONOGRAMA
Inscrição: 5/11/18 a 19/11/18 (até às 23h59)
Análise interna para seleção de entrevistadores(as): 20/11/18 a 21/11/2018
Divulgação do resultado da seleção: 22/11/18 e 23/11/18

IX. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A inscrição no presente processo seletivo implica o conhecimento e expressa
aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada Pública.
9.2 O/a candidato/a inscrito/a assume inteira responsabilidade pelas informações
apresentadas
9.3 Outros documentos poderão ser solicitados aos/às candidato/as selecionados/as
por meio desta Chamada Pública.
9.4 A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada,
no todo ou em parte, seja por decisão unilateral dos organizadores, seja por motivo de
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou
reclamação de qualquer natureza.
9.5 As questões não previstas nesta Chamada Pública serão resolvidas por Comitê
constituído especificamente para essa finalidade.
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