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Prezado(a) candidato(a), 

 

De acordo com o Edital nº 142/2021, no item 2 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 PCA - Sala 201 

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Centro 

Alfenas/MG 

 

Data: 30/05/2022 

 

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 deverá usar máscara durante a entrevista e só poderá retirar caso a banca solicite. 

• 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 http://www.unifal-mg.edu.br/progepe/concursotae, 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. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS  

NEGROS (PRETOS OU PARDOS) PARA PROCEDIMENTO DE  

HETEROIDENTIFICAÇÃO – EDITAL Nº 142/2021. 
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CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (Pretos e Pardos) 
 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS: 

CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIOANAIS 

Inscrição Nome 

41367 ALESSANDRA MARIA DE SOUZA 

41842 CAROLINE MARIAE PEREIRA 

41410 FLÁVIA DO CARMO FERREIRA 

41539 GABRIELA SILVA PEREIRA TAETS 

41679 VIVIANE PEREIRA RIBEIRO OLIVEIRA 
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