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 Convocação para Entrevistas Candidatos Ações Afirmativas nas  opções L2, L6, L10, L14 
(autodeclarados Pretos e Pardos)

LEI 12.711/2012 e 13.409/2016

Em cumprimento e aplicabilidade ao Edital SiSU, aos itens 8. 4 e 8.4.1. dos Editais 54 e 55 de 2019 do Processo Seletivo do

IFSULDEMINAS e Portarias 18/2012, 4/2018 do MPDG, a Comissão de Heteroidentificação de Verificação da Veracidade

da  Autodeclaração  de  Preto  e  Pardo,  CONVOCA os  candidatos  CLASSIFICADOS  para  as  matrículas  nas  ações

afirmativas L2, L6, L10 e L14, em concordância com a Convocação Edital 104/19 SISU para ENTREVISTA no Campus

Muzambinho, na sala 22 do 3º piso do Prédio Pedagógico da Informática, no cronograma abaixo:

12 de junho (quarta-feira), horário de 18 horas às 19 horas;

13 de junho(quinta-feira), horário de 18 horas às 19 horas;

14 de junho(sexta-feira), horário de 18 horas às 19 horas;

17 de junho (segunda-feira), horário de 18 horas às 19 horas.

OBSERVAÇÕES:

1. Em obediência ao item 8.3.2. dos Editais 54  e  55/2019: “o candidato aprovado ...  que não comprovar sua condição de

beneficiário das ações afirmativas dentro do prazo estipulado, perderá o direito à vaga das Ações Afirmativas e concorrerá

somente às vagas de ampla concorrência”.

2. Roteiro estabelecido para a verificação da Autodeclaração de cotistas negros e pardos:

2. 1. Acolhimento do candidato munido de documento oficial com foto recente, conforme cronograma item 1.

        2. 2. O candidato preencherá dois termos: “Termo de Declaração de Preto e Pardo” e “Termo de Autorização para

         filmagem da entrevista”

2. 3. Entrevista pela Comissão Heteroidentificação.

2. 4. Critérios:

2. 4. 1. Será considerado o fenótipo negro como base para análise e validação.

2. 4 .2. Fenótipo: conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os

aspectos faciais que permitirão deferir ou indeferir a autodeclaração. 

3. Os resultados das entrevistas serão divulgados nas páginas do vestibular da Reitoria e do Campus Muzambinho.
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