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Comissão Especial Coordenadora do Concurso Público

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS

 

A Comissão de Verificação quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa 

negra, conforme Lei nº 12.990/2014 e Portaria Normativa nº 4, de 06 de abril de 2018, da 

Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério do Planejamento, Desenvolv

Edital 56/2017-R, publicado no DOU de 31 de julho de 2017,

RESULTADO da avaliação realizada em 24/01/2019.
 

Cargo: D - Assistente em Administração 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO

162704 JARILSON LOPES GONÇALVES

161799 RAFAELA GUIDI CARDOSO

167031 JOANA FRANCISCO PEREIRA

159832 LUANA BARRETO
 

 

 

O candidato poderá interpor recurso, por meio de requerimento por formulário específico que 

estará disponível no sítio eletrônico do concurso, indicando com precisão os pontos do 

inconformismo, que será submetido à Comissão Recursal, mediante exposição fun

contra o resultado de aferição da veracidade da autodeclaração étnicoracial realizada pela Comissão 

de Heteroidentificação, tendo os candidatos o prazo de 02 (dois) dias úteis subsequentes à 

divulgação do resultado da aferição no sítio eletrônic
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Comissão Especial Coordenadora do Concurso Público 

Técnico-Administrativo em Educação 
 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS

A Comissão de Verificação quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa 

negra, conforme Lei nº 12.990/2014 e Portaria Normativa nº 4, de 06 de abril de 2018, da 

Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério do Planejamento, Desenvolv

publicado no DOU de 31 de julho de 2017, seção 3, páginas 53 a 56

RESULTADO da avaliação realizada em 24/01/2019. 

Assistente em Administração - São Mateus/ES 
NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO

JARILSON LOPES GONÇALVES DEFERIDO

RAFAELA GUIDI CARDOSO DEFERIDO

JOANA FRANCISCO PEREIRA DEFERIDO

LUANA BARRETO AUSENTE

O candidato poderá interpor recurso, por meio de requerimento por formulário específico que 

estará disponível no sítio eletrônico do concurso, indicando com precisão os pontos do 

inconformismo, que será submetido à Comissão Recursal, mediante exposição fun

contra o resultado de aferição da veracidade da autodeclaração étnicoracial realizada pela Comissão 

de Heteroidentificação, tendo os candidatos o prazo de 02 (dois) dias úteis subsequentes à 

divulgação do resultado da aferição no sítio eletrônico do concurso. 

São Mateus, 28

Comissão Especial Coordenadora do Concurso Público 

CECCP/UFES -  Edital nº 56/2017-R 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 

A Comissão de Verificação quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa 

negra, conforme Lei nº 12.990/2014 e Portaria Normativa nº 4, de 06 de abril de 2018, da 

Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - 

seção 3, páginas 53 a 56, informa o 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO 

DEFERIDO 

DEFERIDO 

AUSENTE 

O candidato poderá interpor recurso, por meio de requerimento por formulário específico que 

estará disponível no sítio eletrônico do concurso, indicando com precisão os pontos do 

inconformismo, que será submetido à Comissão Recursal, mediante exposição fundamentada, 

contra o resultado de aferição da veracidade da autodeclaração étnicoracial realizada pela Comissão 

de Heteroidentificação, tendo os candidatos o prazo de 02 (dois) dias úteis subsequentes à 

28 de janeiro de 2019 

 

 


