Coordenadoria do Centro de Seleção
__________________________________________________________________________
EDITAL DE DIVULGAÇÃO CCS Nº 86, DE 09 DE ABRIL DE 2019
Divulga o resultado do Procedimento de Heteroidentificação dos Candidatos Negros Autodeclarados Pretos ou Pardos que Apresentaram
Requerimento para Concorrência pela Reserva de Vagas Prevista na Lei nº 12.990/2014

A COORDENADORA DO CENTRO DE SELEÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no uso de
suas atribuições legais, considerando a Portaria no 722/2016; o Processo Administrativo 23005.005337/201715; o Edital de Abertura CCS nº 24/2018 do Concurso Público para provimentos de cargos efetivos da carreira
do Magistério Superior da UFGD, RESOLVE:
1.

DIVULGAR, na forma do ANEXO I, o resultado do procedimento de Heteroidentificação referente à

Validação da Autodeclaração dos candidatos Negros - autodeclarados pretos ou pardos.
2.

INFORMAR aos candidatos que, caso haja discordância do Parecer, apresente requerimento em grau de

recurso, no período compreendido entre 8h do dia 10 de abril de 2019 às 17h do dia 11 de abril de 2019, em
formulário próprio disponível na área restrita do candidato, devidamente fundamentado, seguindo os passos:
a) acessar a área restrita em http://arearestrita.ufgd.edu.br/;
b) clicar no menu à esquerda no subitem recursos;
c) clicar no botão novo recurso;
d) digitar e gravar o recurso; e,
e) após digitar o recurso, o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, clicar na seta verde para confirmar o envio
do requerimento de recurso
2.1. Caso seja necessário para o envio de anexo o Candidato deverá, após o preenchimento de requerimento
na

área

restrita,

enviar

por

e-mail

os

documentos

digitalizados

no

endereço

eletrônico

concursotecnico@ufgd.edu.br ,devidamente identificado no campo assunto com a expressão ANEXO –
COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO seguida do NÚMERO DO PROTOCOLO DO RECURSO e DO NOME DO
CANDIDATO, até às 17 horas do dia 11 de abril de 2019.
3.

INFORMAR que não serão aceitos e/ou avaliados recursos interpostos por meio de fac-símile (fax); ou

enviados pelos Correios, Correio Eletrônico, fora do prazo; ou entregue de forma presencial.

TAE. Me. Alessandra Narciso Simão
Coordenadora do Centro de Seleção
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ANEXO I – RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
Inscrição

Candidato

Área

Parecer

2019122000067

ALEXSANDRO DE SOUZA

Anatomia Cirúrgica / Cirurgia-FCS

CONFIRMADA

