
PROJETO DAM+ 

  
A primeira turma do Projeto Dam+ (30 alunos) visa à conclusão do ensino 

fundamental para pessoas trans e travestis, visando o aumento da escolaridade, 

garantindo condições concretas de crescimento humano e a preparação para o 

acesso aos órgãos públicos por meio de concursos, incluindo capacitação e os 

programas sociais e culturais disponibilizados pela Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, por meio da Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual, em parceria 

com outras secretarias deste município. 

O projeto ocorrerá de segunda à sexta, no horário das 13h00 às 17h00, com início 

previsto em agosto e duração aproximada de 12 meses, no Centro da Cidade. Será 

concedido a(o)s usuári(a)os do projeto o direito ao lanche, vale transporte e uma 

bolsa mensal no valor de R$600,00 (seiscentos reais), além de material didático. 

O cronograma de atividades contará com a carga horária de 02 horas diárias 

ministradas pela Secretaria Municipal de Educação, além de múltiplas atividades 

extracurriculares para fomento da cidadania (CEDS, SMAS e demais secretarias) 

que, eventualmente, poderá implementar mais 02h diárias de aula, perfazendo o 

total de 04h diárias.  

Haverá uma “avaliação de ingresso” inicial junto à Secretaria Municipal de Educação 

– SME, no intuito de se habilitar para a seleção posterior. 

Para a entrevista, os números de telefones e endereço eletrônico deverão estar 

corretos e completos, a fim da pessoa inscrita ser contactada pela CEDS Rio. No dia 

da entrevista, a referida pessoa inscrita deverá obrigatoriamente apresentar a 

Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência, e o comprovante de 

escolaridade poderá ser solicitado.  

Para as pessoas selecionadas e que ingressarão no projeto é importante esclarecer 

que, o CPF deverá estar “ativo”, assim como resolvidas eventuais pendências em 

conta existente no Banco do Brasil. 

É importante respeitar o horário agendado, em respeito aos demais candidatos.  

Para esclarecer dúvidas, entrar em contato através do telefone (21) 2976.9138 e/ou 

email: cedsrio@gmail.com e, para se inscrever, basta acessar o link que consta na 

bio do Instagram da @cedsrio, ou caso prefira, entrar em contato por meio do 

telefone antes indicado.  

 


