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RESULTADO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE
CANDIDATO NEGRO

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO – EDITAL Nº 001/2022

O Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - PROGP da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ,
no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado da Heteroidentificação para a confirmação da
autodeclaração dos candidatos autodeclarados negros, para fins do Processo Seletivo para Estágio da Universidade
Federal de São João del-Rei, Edital nº 001/2022:

CANDIDATO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Carlos Eduardo Santos Silva APTO

Maria Mariana Rocha Ferreira Sobrinho APTA

Matheus Henrique Batista dos Santos APTO

Victor Augusto Antônio APTO

Vinícius Pereira do Carmo NÃO APTO (FALTOSO)

De acordo com o Edital 001/2022:

Os candidatos que se declararem negros e convocados para comparecerem ao procedimento de heteroidentificação
e não o fizerem, perderão o direito às vagas reservadas. (Subitem 5.2.13)

Os candidatos que concorreram às vagas reservadas aos candidatos negros, se habilitados no processo seletivo e
tiverem seu direito reconhecido pela Comissão Específica, serão classificados em lista específica dos candidatos
negros, em ordem decrescente de nota final. (Subitem 5.2.16)

Os candidatos que concorrerem às vagas reservadas aos candidatos negros, cujas autodeclarações não forem
confirmadas em procedimento de heteroidentificação, concorrerão às vagas destinadas à ampla concorrência.
(Subitem 5.2.17)

O candidato poderá solicitar vista e/ou cópia da decisão da Comissão de Heteroidentificaçãoparafins de interposição
de recurso. (Subitem 5.2.20)

O candidato poderá interpor recurso contra o resultado do procedimento de heteroidentificaçãoatravés do
preenchimento e assinatura do formulário constante no ANEXO VII desteedital, comjustificativa devidamente
fundamentada, que deverá ser encaminhado exclusivamenteparaoe-mailsecop@ufsj.edu.br, no prazo de 24h após a
publicação do resultado da heteroidentificação, emdataaserpublicada posteriormente no endereço eletrônico
https://ufsj.edu.br/secop/estagiarios_2022.php. (Subitem 5.2.21)

O formulário para recurso está disponível no link: https://ufsj.edu.br/secop/estagiarios_2022.php.

São João del-Rei, 16 de maio de 2022.

LUCAS RESENDE AARÃO
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
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