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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO COMO 

PESSOA NEGRA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2018 
 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE torna público, para 

o conhecimento dos interessados, que ficam convocados para aferição da veracidade da autodeclaração étnico-

racial, conforme  item 5 do edital de Abertura, os candidatos relacionados  no Anexo I deste Edital, que se 

autodeclararam pretos ou pardos no ato de sua inscrição no Concurso Público para cargos do quadro de pessoal 

Técnico-Administrativos Níveis de Classificação C, D e E, distribuído nas áreas relacionadas no subitem 6.2 do Edital 

de Abertura do Concurso, nº 01/2017, a fim de concorrerem à reserva de vagas aos negros, conforme o disposto 

na Lei nº 12.990/2014.  

A aferição ocorrerá em 19/05/2018, no local, horários e condições estabelecidos neste Edital e seu anexo 

I.   

Os candidatos convocados deverão comparecer no local indicado no Anexo I deste Edital com 30 (trinta) 

minutos de antecedência do início da aferição, portando um dos documentos de identidade válidos para 

identificação dispostos no subitem 3.2.4 do Edital de Abertura e o formulário “Autodeclaração” que consta no Anexo 

II deste Edital, que está disponível no site da FAURGS, devidamente preenchido, datado e assinado. 

Aquele que não comparecer na data e no local especificados neste Edital ou que, comparecendo, não tenha 

reconhecida a veracidade da sua autodeclaração, não concorrerá às reservas de vagas para pretos ou pardos e 

passará a participar na ampla concorrência.  

Não será realizada aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra do candidato que se 

apresentar fora do horário e do local previstos no Anexo I deste Edital.  

O resultado da aferição será disponibilizado no site http://portalfaurgs.com.br/concursos em 

21/05/2018. 

Nos termos do item 10 do Edital de Abertura, o candidato poderá interpor recurso contra o resultado de 

aferição da veracidade da autodeclaração étnico-racial realizada pela Comissão no período de 22/05/2018 a 

23/05/2018, através do site da FAURGS, para, em formulário eletrônico específico, registrar essa intenção. 

Não haverá conhecimento de recursos recebidos após as 23h59min do último dia do prazo de recursos. 

Igualmente não haverá conhecimento de recursos que estejam em desconformidade com o disposto neste edital.  

O recurso deverá indicar, com clareza, seu objeto e razões, fatos e circunstâncias justificadoras da 

inconformidade do interessado. 

Não serão considerados os recursos que não contiverem fundamentação ou que não apresentarem a 

documentação adequada para instruí-los.  

Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que não seja o especificado neste edital, mesmo 

dentro do prazo estabelecido para tal. 

O candidato que interpuser recurso contra a decisão da Comissão, será submetido à nova avaliação 

presencial, por comissão recursal, nos termos da Resolução nº 08/2018 de 08 de março de 2018. A nova 

avaliação presencial, para candidatos recursantes, ocorrerá, impreterivelmente, a partir das 9 horas 

do dia 25/05/2018 (até às 12h), no prédio 1 localizado à Rua Sarmento Leite, 245 - sala 514.  

Porto Alegre, 10 de maio de 2018. 

 
Lucia Campos Pellanda 

Reitora da UFCSPA 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO 

 

As sessões de aferição ocorrerão no prédio 1 localizado à Rua Sarmento Leite, 245 - sala 514. 

 O candidato deverá comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência do respectivo horário de início 

da aferição, definido abaixo. 

 

Grupo 01 
Os candidatos do Grupo 01 iniciarão a aferição às 9h do dia 19/05/2018 

 

Cargo Inscrição Nome do candidato 

03 - Assistente em Administração 300294-4 ANA ELISA BRUM DE OLIVEIRA 

03 - Assistente em Administração 306576-7 ANDRÉ LUIZ MARTINS CARDOSO 

03 - Assistente em Administração 311992-5 ANNELY DE OLIVEIRA GONZALES DOS REIS 

03 - Assistente em Administração 307463-3 BRUNNO ALVES NEVES 

03 - Assistente em Administração 306987-1 CAMILA LINO PEREIRA 

03 - Assistente em Administração 310117-3 CLARISSA DE SOUZA BORGES 

03 - Assistente em Administração 304186-4 GABRIELA SOUTO ALVES 

03 - Assistente em Administração 303454-7 GLAUBER DE ASSIS GODOI 

03 - Assistente em Administração 300176-5 RENAN MULLER TELLES 

03 - Assistente em Administração 300870-4 RITA DE CÁSSIA DIAS CARDOSO 

03 - Assistente em Administração 307603-3 THAIS MANOEL DOS SANTOS 

03 - Assistente em Administração 300342-4 WAGNER DA SILVA 
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ANEXO II 

 
 

AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA 
 
 
 
 
 

                      Eu, _________________________________________________________________ 

portador(a) do R.G. nº __________________, inscrito  no CPF nº _______________________ , 

nos termos da Lei nº 12.990, de 09 de junho d e 2014, DECLARO, em conformidade com o quesito 

“cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que sou: 

 
                        (  ) Preto          ( ) Pardo 
 
 
 

 

Porto Alegre,   de maio de 2018. 

 


