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ANEXO VIII 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 
O que são Povos e Comunidades Tradicionais? 
Conforme DECRETO Nº 6.040, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007, que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;  
II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos 
povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, 
observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que 
dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 
demais regulamentações; e  
III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria 
da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações 
futuras. 
Portanto, aqui se compreende como Quilombolas, Indígenas, Ciganos, dentre outros. 
 
O que é LGBTQIA+? 
É uma sigla que serve para representar um movimento político e social de inclusão das pessoas em 
suas diversidades, sexual e de gênero.  
As letras estão assim representadas: 
L – Lésbicas: mulheres que sentem atração por mulheres. 
G – Gays: homens que sentem atração por homens. 
B – Bissexuais homens e mulheres que sentem atração por homens e mulheres.  
T – Transexuais ou Transgêneros: pessoas que não se identificam com o gênero atribuído em seu 
nascimento. Não tem relação com sua sexualidade e sim com seu gênero (feminino ou masculino). 
Q – Queer: pessoas que não se identificam com nenhum gênero, nem feminino, nem masculino. As 
pessoas queer entendem que a construção de gênero é social e não biológica. 
I – Intersexual: são as pessoas que alteram suas características biológicas. 
A – Assexual – pessoas que não sentem atração nem por homens, nem por mulheres. 
+ é a possibilidade de agregar qualquer outra forma de expressar a sexualidade e o gênero das 
pessoas. 
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O que são Pessoas Com Deficiência? 
Conforme a Lei 13.146 de 6 de julho de 2015 que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
Com Deficiência considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas. 
 
O que são Cotas Raciais? 
São ações afirmativas que o estado deve observar para reparar as desigualdades impostas às 
pessoas de diferentes etnias, assegurando-lhes vagas em determinadas situações. 
Para fins deste edital as cotas raciais serão observadas para negros e pardos, uma vez que os 
indígenas já estão contemplados em uma categoria exclusiva para povos e comunidades 
tradicionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


