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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 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 Letras, mestrado em Estudos Literários e doutorado em Estudos 

Literários. Atualmente é servidor ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior da 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Tem experiência na área de Letras, com ênfase 

em Literaturas Clássicas, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura latina, literatura 

grega e teoria da literatura.  

2. Possui graduação em Ciências Sociais, bacharelado e licenciatura, mestrado e doutorado em 

Educação, na área de concentração Sociologia da Educação. Atualmente é servidor ocupante do 

cargo de Professor do Magistério Superior da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG. 

Pesquisa as práticas de socialização contemporâneas, na interface entre Sociologia da Educação 

e Sociologia da Cultura. Tem estudado as interdependências dos processos educacionais que 

envolvem escola, religião, mídia e política e seus nexos com marcadores sociais da diferença, 

dentre eles juventude e sexualidade.  
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3. Possui graduação em Nutrição, mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

Atualmente é servidora ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior da Universidade 

Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Tem experiência na área de Nutrição, com ênfase em Ciência e 

Tecnologia dos Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: processamento mínimo 

de alimentos; controle higiênico sanitário de alimentos e qualidade de alimentos.  

4. Possui graduação em Serviços Jurídicos e Notariais, graduando em Direito, Pós-Graduação em 

Direito Administrativo.  

5. Possui graduação em Tecnologia em Telecomunicações, experiência na área de 

Administração, com ênfase em Administração. Possui especialização em Gestão Pública no curso 

de Pós-graduação Lato Sensu, área de conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas pela FIJ - 

Faculdades Integradas de Jacarepaguá.  

 

Alfenas, 09 de agosto de 2019. 

 

Julio Cesar Barbosa 
Diretor da DIPS 
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