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NOTA - DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS
CANDIDATOS NEGROS

 

1. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por meio do Departamento de Desenvolvimento de
Pessoas, vem através da presente nota estabelecer orientações acerca do procedimento de
Heteroiden�ficação, conforme disposições constantes dos editais TAE 04 e 05/2022

 

1.1. Disponível em: Edital 04/2022 - veja aqui

1.2. Disponível em: Edital 05/2022 - veja aqui

 

2. Os candidatos aprovados que se autodeclararam negros serão subme�dos ao
procedimento de Heteroiden�ficação complementar à autodeclaração dos candidatos negros,
respeitando-se, em todo caso, a Resolução CONSUNI n° 012, de 09 de novembro de 2020 e o Edital
vigente de Condições Gerais para o Procedimento de Heteroiden�ficação Complementar à
Autodeclaração de Candidatos Negros em Concursos Públicos no âmbito da UFAM

3. Os candidatos autodeclarados negros habilitados, dentro do quan�ta�vo previsto nos
editais, serão convocados para par�ciparem do procedimento de heteroiden�ficação em edital específico
para essa fase que será elaborado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e disponibilizado no endereço
eletrônico h�p://progesp.ufam.edu.br/, após a divulgação do resultado final das provas do concurso.

4. Os currículos dos integrantes da comissão de heteroiden�ficação serão disponibilizados
nos endereços eletrônicos h�p://progesp.ufam.edu.br/, na aba de concursos e seleções.

5. O edital de resultado provisório no procedimento de heteroiden�ficação será publicado no
endereço eletrônico h�p://progesp.ufam.edu.br/, em data a ser divulgada no edital de convocação para
essa fase, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes dis�ntos dos
membros da comissão de heteroiden�ficação.

6. Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço
eletrônico h�p://progesp.ufam.edu.br/, por ocasião da divulgação do resultado provisório no
procedimento de heteroiden�ficação.

 

7. Orientamos que as disposições editalícias sejam verificadas pelos candidatos convocados a
par�cipar do procedimento supracitado. Em tempo indicamos o acompanhamento das publicações do
site da Progesp-UFAM em Concursos e Seleções bem como dos e-mails cadastrados no ato da inscrição,
incluindo a caixa de spam.

 

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por Mayara Sampaio Miki, Administrador, em 07/06/2022, às
14:13, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,

https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/5162/3/Edital%2004%20de%202022%20NM.pdf
https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/5163/3/Edital%2005%20de%202022%20NS.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jéssica Evelyn Ramos dos Santos Chaves, Coordenadora,
em 07/06/2022, às 14:26, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tereza Cris�na Borges Pinho Pinheiro, Diretor, em
07/06/2022, às 14:45, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo, Pró-Reitora,
em 07/06/2022, às 15:19, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1023749 e
o código CRC 39EB8B97.
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