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AVISO

Currículos dos membros da Comissão de Verificação para procedimentos

de heteroiden�ficação de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos)

Concurso Público - Edital Nº 75/2021

Considerando a Portaria Norma�va Nº 4, de 6 de abril  de 2018, que regulamenta o
procedimento de heteroiden�ficação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins
de  preenchimento  das  vagas  reservadas  nos  concursos  públicos  federais,  nos  termos  da  Lei  nº
12.990/2014, informamos que serão resguardos o sigilo dos nomes dos membros da Comissão de
Verificação, para procedimentos de heteroiden�ficação, podendo ser disponibilizados aos órgãos de
controle interno e externo, se requeridos.

Os  membros  �tulares  e  suplentes  desta  comissão  par�ciparam  de  oficina  sobre  a
temá�ca da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo e atendem aos critérios
estabelecidos pela referida Portaria Norma�va Nº 4/2018/SGP/MP.

Sendo assim, divulgamos os currículos, de forma resumida, dos membros da Comissão
de  Verificação.  Destes,  5  (cinco)  são  �tulares,  os  quais  atuarão  no  procedimento  de
heteroiden�ficação, como segue:

1. Possui graduação em Gestão Pública, com especialização em Gestão Pública e Logís�ca e Supply
Chain. É servidor público federal ocupante da Carreira de Técnico-Administra�vo em Educação.

2. Possui graduação em licenciatura plena e bacharelado em História, com mestrado e doutorado
em  Educação.  É  servidora  pública  federal,  ocupante  do  cargo  de  Professor  do  Magistério
Superior.  Desenvolve  pesquisas  principalmente  sobre  as  seguintes  temá�cas:  Educação  de
Jovens e adultos; polí�ca educacional; gestão educacional e gestão escolar.

3. Possui graduação em Química, Mestrado e Doutorado em Química com ênfase em Campos de
Coordenação. É servidora pública federal desde 2009, atuando nas áreas de Química Geral e
Inorgânica, divulgação cien�fica e metodologias para ensino-aprendizagem.

4. Possui graduação em Pedagogia, Especialização em Libras e Mestrado em Educação. É servidor
público federal, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior. Atua na área de ensino-
aprendizagem de Libras e educação de surdos.

5. Possui graduação em Direito, Especialização em Direito Administra�vo. Atualmente é servidor
público federal, ocupante do cargo de Assistente em Administração. Tem experiência na área de
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Direito.

6. Possui graduação em Ciências Econômicas e Mestrado em Gestão Pública e Sociedade.  Tem
experiência nas áreas de Economia, Planejamento, Orçamento e Administração Pública.

7. Possui  graduação  em  Ciências  Biológicas-Licenciatura,  Mestrado  em  Ecologia  e  Tecnologia
Ambiental e doutorado em Ecologia. Atualmente é servidora pública federal, ocupante do cargo
de Técnico em Assuntos Educacionais, atuando principalmente na  área de Iniciação Cien�fica e
Tecnológica.

8. Possui graduação em Ciência e Tecnologia e Especialização em Gestão Estratégica. É servidora
pública federal, ocupante do cargo de Técnica de Tecnologia de Informação.

JULIO CESAR BARBOSA

Diretor de Processos Sele�vos

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Barbosa, Diretor(a) de Processos Sele�vos,
em 14/12/2021, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-mg.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0651226 e o código CRC 7B0A2E3F.

Referência: Processo nº 23087.005247/2021-48 SEI nº 0651226
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