
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 CONVOCAÇÃO PARA CONFIRMAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO PRESTADA POR CANDIDATOS 
AUTODECLARADOS NEGROS – ITEM 5.5 DO EDITAL 

 
 

  
1. Em cumprimento ao disposto na Orientação Normativa Nº 4, de 6 de abril de 2018, da 

Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que 
regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos 
negros, para fins do disposto na Lei Nº 12.990, de 9 de junho de 2014, os candidatos 
aprovados/classificados que se autodeclararam negros estão convocados para se submeterem à 
verificação da veracidade da autodeclaração prestada.  

2. A confirmação da autodeclaração será realizada por Comissão própria, designada pela 
COPESE/UFPI, no dia 13/05/2021, por videochamada com utilização da plataforma Google Meet. 

3. A confirmação da autodeclaração acontecerá por meio de entrevista e considerará, tão 
somente, os aspectos fenotípicos do candidato.  

4. O candidato convocado que não comparecer à verificação será eliminado deste Processo 
Seletivo.  

5. O resultado da confirmação da autodeclaração será divulgado até o dia 14/05/2021, na página 
eletrônica da COPESE www.ufpi.br/copese.  

6. Os candidatos que tiverem suas confirmações de autodeclaração indeferidas poderão interpor 
recurso até o dia 15/05/2021 na página eletrônica da COPESE www.ufpi.br/copese.  

7. O resultado da confirmação da autodeclaração, após interposição de recursos, será divulgado 
até o dia 19/05/2021, na página eletrônica da COPESE www.ufpi.br/copese.  

8. As deliberações da Comissão de Heteroidentificação terão validade apenas para este Processo 
Seletivo para o qual foi designada, não servindo para outras finalidades.  

 
 

CANDIDATOS CONVOCADOS 

 
 

INSC. CANDIDATO DIA/HORÁRIO 

38 EDNEY RODRIGO DA CUNHA SILVA 

Quinta-feira, 13 de maio - 09:00 até 09:15 

Link da videochamada: 
https://meet.google.com/zvo-vugp-pnt 

 

41 IVANILDA SANTOS MENDONÇA 

Quinta-feira, 13 de maio · 09:20 até 09:35 

Link da videochamada: 
https://meet.google.com/zvo-vugp-pnt 

 

O candidato deverá entrar na sala virtual somente no horário designado pela Comissão 
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