MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alfenas . UNIFAL-MG
DIPS - Diretoria de Processos Seletivos
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 . Alfenas/MG . CEP 37130-001
Fone: (35) 3701-9290/9291

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS
NEGROS (PRETOS OU PARDOS) PARA PROCEDIMENTO DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO – EDITAL Nº 151/2019.

Prezado(a) candidato(a),
De acordo com o Edital nº 151/2019, no item 3 e ANEXO VI, e seus subitens, CONVOCAMOS
o(s) candidato(s) autodeclarado(s) preto(s) ou pardo(s), relacionado(s) na tabela a seguir, que
optou(aram) por concorrer às vagas reservadas para negros (pretos ou pardos), a se
apresentar(em), no local, data e horário abaixo descritos, para entrevista como procedimento de
heteroidentificação complementar, diante de Comissão de Verificação para confirmação de sua
autodeclaração, nos termos do referido edital.
Local: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG
Campus Sede - Prédio O - Sala O 312
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Centro
Alfenas/MG
Data: 09-09-2020
Horário de início: 09 horas (horário de Brasília-DF).
Procedimentos:
 O candidato deverá apresentar documento de identidade original, com foto, de acordo com o
edital do concurso.
 O candidato autodeclarado negro (preto ou pardo) convocado deverá comparecer
pessoalmente e entregar à Comissão de Verificação, no ato da entrevista de
heteroidentificação,
a
Declaração
disponível
em
https://www.unifalmg.edu.br/dips/edital-no-151-2019/ , de acordo com a modalidade de vaga para a qual
se inscreveu, impressa e assinada por si.
 A entrevista de heteroidentificação será por ordem alfabética.
 O candidato não será considerado enquadrado na condição de pessoa preta ou parda quando
se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:
a) Não entregar declaração na forma estabelecida no subitem 2.10.3 do ANEXO VI do Edital;
b) Não comparecer à entrevista da Comissão de Verificação constituída pela UNIFAL-MG;
c) Não haver confirmação da autodeclaração pela Comissão de Verificação no procedimento
de heteroidentificação.

AVISO: O uso da máscara nos campi da UNIFAL-MG em atendimento a Portaria 810 da UNIFAL-MG
de 27/05/2020 é obrigatório.
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CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (Pretos e Pardos)
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:
CARGO: FARMECÊUTICO-BIOQUÍMICO
Nome

Inscrição

000000037353

NUCYLA BEATRIZ GOMES DOS REIS
CARLOS GERALDO CAMPOS DE MELLO

000000037586

Alfenas, 03 de setembro de 2020.

Julio César Barbosa
Diretor de Processos Seletivos
UNIFAL-MG
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