
CONVOCAÇÃO PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO TELEPRESENCIAL COMPLEMENTAR À
AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PRETA OU PARDA - EDITAL Nº01/2021

A comissão de processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto do IFBA
campus Seabra, no uso de suas atribuições torna público:

A convocação para Heteroidentificação Telepresencial Complementar à Autodeclaração como Pessoa
Preta ou Parda, do Processo Seletivo para Professor Substituto aberto pelo Edital n° 01/2021, nos
seguintes termos:

1. Conforme o estabelecido no subitem 9.6 do Edital de Abertura nº 01/2021, ficam
CONVOCADOS os candidatos habilitados para a heteroidentificação complementar à
autodeclaração como pessoa preta ou parda.

1.1 Conforme subitem 9.7 do Edital de Abertura “O candidato que for aprovado ou
classificado às vagas destinadas a negros, quando do comparecimento para aferição da
veracidade de sua autodeclaração, deverá confirmar sua declaração”.

2. Os(as) candidatos(as) convocados(as) para o Procedimento de Heteroidentificação deverão, até o
dia 21 de setembro de 2021, enviar para o endereço eletrônico substituto2021.sea@ifba.edu.br o
documento disposto no Anexo II desta convocação. Para tanto, os(as) candidato(as) deverão:

a)           nomear o campo “assunto” com o seguinte texto: “Heteroidentificação – Edital 01/2021”;
b) inserir no corpo do e-mail seu nome completo e número de CPF;
c) anexar a imagem do documento oficial de identificação (frente e verso);
d) anexar 1 (uma) foto colorida de frente (com o fundo branco);
e) anexar 1 (uma) foto colorida de perfil (com o fundo branco);
f) anexar a autodeclaração preenchida e assinada, conforme consta no Anexo I.

2.1 As imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a
análise da documentação com clareza.

2.2 Não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato.

3. As fotos que serão enviadas devem seguir o mesmo padrão das fotos de documentos oficiais,
dessa forma, é necessário que algumas recomendações sejam seguidas:

a) que o ambiente seja iluminado;
b) que o fundo da foto seja branco;
c) que o(a) candidato(a) tenha postura corporal reta;
d) que não esteja de cabeça baixa, nem de cabeça erguida, ou seja, que olhe para a frente;
e) que esteja com roupas e acessórios que não dificultem a identificação dos seus traços

fenotípicos.

4. A aferição da veracidade da autodeclaração será realizada pelo Google Meet no dia 22 de
setembro de 2021 das 14h às 15h seguindo a seguinte ordem:

Ordem de Aferição - Link para Acesso: https://meet.google.com/dhr-cpgx-eyh

Horário Quarta-Feira
22.setembro.2021

14h00min TITO FRANCISCO IANDA
14h10min ÉRICA DE SOUZA OLIVEIRA
14h20min JOSINÉLIA CHAVES MOREIRA
14h30min RITA DE CÁSSIA LIMA DE JESUS

mailto:substituto2021.sea@ifba.edu.br
https://meet.google.com/dhr-cpgx-eyh


14h40min BIANCA SUZY DOS REIS DOS SANTOS
14h50min JAIANA DE SOUSA MENESES

5. A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em
consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no processo seletivo e
as características fenotípicas do(a)candidato(a).

6. Serão consideradas as características fenotípicas do(a) candidato(a) ao tempo da análise do
procedimento de heteroidentificação.

7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso de envio das
fotos e documentos ou participação da aferição via Meet.

8. O candidato será considerado não enquadrado na condição de pessoa negra (preta ou parda)
quando:

8.1 Negar-se a fornecer algum dos itens exigidos por esta Convocação.
8.2 Houver unanimidade entre os integrantes da comissão quanto ao não entendimento de que
o candidato apresente traços fenotípicos que o identifiquem como pessoa negra (preta ou parda).

9. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o(a) candidato(a) que prestar informação com
conteúdo falso, com o instituto de usufruir das vagas ofertadas aos candidatos negros estará
sujeito:

a) ao cancelamento da inscrição e exclusão do processo seletivo, se a informação com
conteúdo falso for constatada antes da homologação do resultado;
b) à exclusão da lista de aprovados, se a informação com conteúdo falso for constatada
após homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo;
c) à declaração de nulidade do ato de nomeação, se a informação com conteúdo falso for
constatada após a sua publicação.

10. Do resultado da aferição da autodeclaração como pessoa negra de que trata o item 9.10.2.

10.1 Aferida a veracidade da Autodeclaração, constará o termo DEFERIDO, na divulgação
do resultado no endereço eletrônico https//portal.ifba.edu.br/seabra.

10.2 Será indeferida a homologação do candidato concorrente as vagas reservadas a
candidatos autodeclarados pessoa negra (preta ou parda) àqueles que:

10.2.1 não forem aferidos como “preto” ou “pardo”, pela comissão;
10.2.2 não cumpram as orientações deste edital;
10.2.3 não assinem a Autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda).

11. Do recurso contra o resultado de que trata o item 9.10.

11.1 O candidato poderá interpor recurso exclusivamente contra o resultado da
heteroidentificação complementar à Autodeclaração, mediante exposição fundamentada,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do resultado. A
data final para apresentação do recurso será divulgada juntamente com a publicação do
resultado. O texto do recurso será de redação livre, a critério do candidato, devendo
conter seu nome, número de inscrição e área de conhecimento no qual está inscrito. O
recurso deverá ser direcionado a presente comissão exclusivamente por intermédio do
e-mail: substituto2021.sea@ifba.edu.br, preenchendo obrigatoriamente no campo
assunto: Autodeclaração Edital 01/2021.

11.2 As respostas aos recursos serão divulgadas no endereço eletrônico
https//portal.ifba.edu.br/seabra.

11.3 Se mantido o resultado pelo INDEFERIMENTO, em nenhuma hipótese, caberá novo
recurso.
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ANEXO I

AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA NEGRA

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento da Lei Federal 12.990/2014, que reserva aos negros

20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e

empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas,

das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União e, para fim específico

de atender ao Edital nº 01/2021;

CONSIDERANDO a Portaria Normativa de nº 4, de 10 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;

Eu (nome civil)________________________________________________________________________,

Nome social ¹ ________________________________________________________________________,

RG_________________________, CPF______________________, Inscrição_____________________,

Área de Conhecimento:_________________________________________________________________,

declaro que sou negro(a) da cor______________(preta / parda) , conforme as categorias estabelecidas

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para designar as pessoas negras. Informo que

no ato da inscrição me autodeclarei como pessoa de cor preta ou parda para fins de concorrer à reserva de

vagas aos candidatos negros. Neste ato, ratifico a informação prestada na inscrição.

Ainda, neste ato, autorizo a obtenção da minha imagem através de fotos e vídeo meet, para análise do

fenótipo, caso necessário, para fins de avaliação da minha condição de pessoa negra (preta ou parda), nos

termos da Lei 12.990/2014.

Seabra, _____/______/ 2021.

_________________________________________________________
Assinatura

¹ Em cumprimento ao Decreto nº 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento
da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional, os candidatos poderão solicitar no requerimento de inscrição a inclusão
do seu nome social desde que acompanhado do nome civil.


