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Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2009. 

O Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos - CLAM*, em parceria 

com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM), o Ministério da Educação 

(MEC), a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e a 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, oferecerá um curso on-line de 

formação de professores nas áreas de gênero, sexualidade, gravidez na 

adolescência, relações étnico-raciais e participação juvenil, entre os meses de 

maio e setembro de 2009. 

Para realizar tal oferta, estamos selecionando candidatos/as para atuarem como 

tutores/as on-line que: 

► sejam mestrandos/as, doutorandos/as ou professores/as de Ciências Sociais 

(Sociologia e Antropologia) e áreas afins, com interesse e algum conhecimento 

nas temáticas do curso; 

► tenham experiência e/ou facilidade de trabalho com ferramentas de informática 

e de Internet e acesso próprio a computador com conexão em banda larga;  

► tenham disponibilidade de aproximadamente 10 horas semanais para trabalhar 

com turma de curso on-line de aproximadamente 30 alunos por turma; 

► residam no Rio de Janeiro – capital e região metropolitana. 

Para se inscrever, envie currículo no formato Lattes (http://lattes.cnpq.br) para 

gdeclam@gmail.com até 06 de fevereiro de 2009.  

Serão pré-selecionados 120 candidatos e o resultado será publicado no site do CLAM 

(www.clam.org.br) no dia 17 de fevereiro. Em seguida, será enviado para os 

candidatos um e-mail de confirmação da seleção. Este e-mail deverá ser respondido, até 

o dia 27 de fevereiro, pelo candidato. Os selecionados que não confirmarem seu 

interesse até esta data, serão eliminados do processo.  
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Os candidatos pré-selecionados deverão participar de um programa de treinamento em 

duas etapas, a primeira presencial e a segunda on-line, obedecendo ao cronograma 

abaixo. Após o treinamento serão selecionados, no máximo 100 tutores que participarão 

da oferta do curso para professores/as. 

Participação Período Evento Observações 

09 a 11/03 de 
2009 

Formação presencial em docência on-line e 
nas temáticas do curso, na cidade do Rio de 
Janeiro. 

Os selecionados 
receberão diárias para 
cobrir transporte e 
alimentação em valor 
fixo  

Formação 
dos/as 
tutores/as 
on-line 

16/03 a 20/03 
Treinamento em ambiente virtual de 
aprendizagem à distância – e-clam 

--- 

Oferta do 
curso  

Maio a 
setembro 

Atuação como tutor/a on-line em curso de 
formação de professores/as, com certificado 
de participação, emitido pelo 
CLAM/IMS/UERJ. 

Remuneração por meio 
de bolsa no valor de R$ 
600,00 mensais (entre 
os meses de maio e 
setembro) 

 

 

*O Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), vinculado ao 

Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - IMS/UERJ, tem como 

finalidade principal produzir, organizar e difundir conhecimentos sobre a sexualidade na 

perspectiva dos direitos humanos. Busca assim contribuir para a diminuição das desigualdades de 

gênero e para o fortalecimento da luta contra a discriminação das minorias sexuais na região. Por 

meio do diálogo entre universidade, movimentos sociais e formuladores de políticas públicas na 

América Latina, o CLAM articula pesquisadores, militantes e outros parceiros interessados em 

fomentar o debate sobre a sexualidade e os direitos sexuais, coordenando atividades regionais no 

Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México. 

 


