
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

 

EDITAL Nº 009/2021 

 

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido torna pública a convocação dos 

candidatos infra identificados que se autodeclararam negros (pretos e pardos) para 

comparecerem à entrevista , na modalidade remota, a ser realizada com a Comissão 

designada por meio da Portaria PROGEPE/UFERSA-RN nº 725, de 28 de setembro de 

2021, de acordo com o subitem 3.2.2 do Edital nº 009/2021, para efeito de avaliação do 

fenótipo dos candidatos. 

  

As entrevistas serão realizadas no dia 04 de outubro de 2021, segunda-feira, a 

partir das 14h00min, via plataforma Google Meet. 

 

 A CPPS encaminhará, no dia 01 de outubro de 2021, para o e-mail fornecido 

pelo candidato, no ato da inscrição, o link para acesso a plataforma. Recomenda-se que 

o acesso seja realizado com antecedência de 10 minutos do horário marcado para o 

início da entrevista.   

 

O candidato deverá apresentar, no momento da entrevista, documento oficial de 

identificação com foto recente (RG ou Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social ou Passaporte ou outro documento de identificação 

fornecido por ordens ou conselhos de classe que, por lei, tenha validade nacional como 

documento de identidade), sem os quais não lhe será permitido realizar a etapa. 

 

Em cumprimento ao Art. 8º, § 5º da Portaria Normativa nº 04, de 06 de abril de 

2018 que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à 

autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas 

nos concursos públicos federais, nos termos da Lei n°12.990, de 9 de junho de 2014, “o 

candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será eliminado 

do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não 

habilitados”. 

 

A UFERSA não se responsabiliza por falhas de ordem técnica e/ou 

procedimentais e/ou de conexão imputados ao candidato, que inviabilizem a realização 

da entrevista.  

 

Os candidatos habilitados a participarem do procedimento de 

heteroidentificação, bem como os horários de início da entrevista estão postos na tabela 

abaixo:  

 

 

 



INSCRIÇÃO NOME 
HORÁRIO DE INÍCIO 

DA ENTREVISTA 

41621 FELIPE SOUSA QUINTINO 14h 00min 

42037 REBEKA OLIVEIRA DOMINGUES 14h 30min 

 

 

 

Divulgado em 01 de outubro de 2021, às 16h05min. 


