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Considerando a Portaria Normativa Nº 4, de 6 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 

nº 12.990/2014, informamos que serão resguardos o sigilo dos nomes dos membros da Comissão 

de Verificação, para procedimentos de heteroidentificação, podendo ser disponibilizados aos 

órgãos de controle interno e externo, se requeridos. 

Os membros titulares e suplentes desta comissão recursal participaram de oficina sobre a 

temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo e atendem aos critérios 

estabelecidos pela referida Portaria Normativa Nº 4/2018/SGP/MP. 

Sendo assim, divulgamos os currículos, de forma resumida, dos membros titulares da 

Comissão de Verificação, os quais atuarão no procedimento de heteroidentificação, como segue: 

 

1. Possui graduação em licenciatura plena em pedagogia, com mestrado e doutorado em 

Educação. É líder do núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas de gênero e sexualidade. É 

servidor público federal ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior. Desenvolve 

pesquisas principalmente sobre as seguintes temáticas: aprendizagem dialógica, relações de 

gênero e novas masculinidades na educação, didática e gestão escolar. 

2. Possui graduação em ciências econômicas e mestrado em gestão pública e sociedade. É 

servidor público federal, ocupante do cargo de Economista. Tem experiência e atua na área de 

administração, orçamento e finanças públicos. 

3. Possui graduação em letras, especialização em filosofia e mestrado em letras. É servidora 

pública federal, ocupante do cargo de Técnica em Assuntos Educacionais. Atua na área de 

extensão e tem interesse e na área de letras, com ênfase em análise de discurso e linguística 

textual. 
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4. Possui graduação em ciências biológicas, mestrado em ecologia e tecnologia ambiental e 

doutorado em ecologia. É servidora pública federal, ocupante do cargo de Técnica em Assuntos 

Educacionais. Atua na área de pesquisa e pós-graduação. 

5. Possui graduação em direito, cursando especialização em gestão pública. É servidor público 

federal, ocupante do cargo de Assistente em Administração. Tem experiência e atua na área de 

administração, orçamento e finanças públicos. 

 


