EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019, 03 DE OUTUBRO DE 2019
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA (DMAE)
ATO COMPLEMENTAR A CONVOCAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO - NEGROS (PRETOS E PARDOS)
A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa e DMAE da Prefeitura Muncipal de Uberlânida, no uso de suas
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no Edital nº 01/2019, CONVOCA os candidatos que efetuaram
sua inscrição nas vagas reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) a comparecerem para verificação da
veracidade da autodeclaração por meio de entrevista gravada em áudio e vídeo na forma do item 3.12.29. do
Edital do concurso.
O candidato deverá se apresentar munido, obrigatoriamente, de documento oficial de identidade original com
foto. Na falta da cédula de identidade original, ou seja, a carteira e / ou cédula de identidade expedida pela
Secretaria de Segurança Pública dos estados, serão também considerados como documentos oficiais de
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares (Ex-Ministérios Militares), pelo Corpo de Bombeiros e
pela Polícia Militar; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional que tenham força de
documento de identificação (Ordens, Conselhos, etc); carteiras expedidas pelos Institutos de Identificação;
passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho;
carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).
Durante a verificação, o candidato deverá confirmar sua autodeclaração racial perante a Comissão de Verificação,
que avaliará os candidatos com base no fenótipo (conjunto de características físicas) que possibilita a identificação
social do candidato como pessoa negra.
O candidato convocado que chegar após o horário indicado para a entrevista, não comparecer à verificação,
recusar-se a assinar a declaração ou que não tiver sua condição racial reconhecida pela Comissão de Verificação
estará automaticamente excluído da reserva de vaga, mantendo sua inscrição na ampla concorrência.
Não haverá nova convocação ao comparecimento para a autodeclaração presencial, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato inscrito como pessoa negra.
O minicurriculo dos membros da Comissão de Verifcação da Auto Declaração está disponível no final da lista de
convocação.
ATENÇÃO: Como medida de prevenção à COVID-19, será disponiblizado álcool em gel para o uso dos candidatos. O candidato deverá
comparecer ao local do TAF utilizando sua própria máscara de proteção, conforme a legislação municipal vigente.

A FUNDEP e o DMAE asseguram que a entrevista será realizada em conformidade com as orientações da Organização
Mundial de Saúde - OMS e as diretrizes federais, estaduais e municipais concernentes às medidas de prevenção de
transmissão e contágio pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

ATO COMPLEMANTAR A LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO - NEGROS (PRETOS E PARDOS)
Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a entrevista com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, munidos do documento de
identificação.
As avaliações irão acontecer em dois turnos: Manhã (08h às 12h) e Tarde (13h às 17h)
Será diponibilizado no local de prova sanitário, bebedouro e álcool em gel para higenização das mãos. O candidato que julgar necessário poderá levar seu
lanche. Após a realização da análise fenotípica os candidatos serão liberados.
O candidato terá tempo de espera variável durante a realização da avaliação, devendo prever sua disponibilidade por no mínimo 5 (cinco) horas de espera, a
ORIENTAÇÕES partir do início das provas de cada turno.
GERAIS
O mini-curriculo dos membros da Comissão de Verifcação da Auto Declaração está disponível no final da lista de convocação.
Local de realização da verficação da Auto Declaração: Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz (CEMEPE)
Endereço: Av. Professor José Inácio de Souza, 1958, no Bairro Brasil, Uberlândia - Minas Gerias.
Horários de abertura e fechamento dos portões considerando horário limite para chegada dos candidatos:
Turno da manhã
Turno da tarde
07h00 às 08h00 - candidatos convocados para comparecer até às 08h00
12h00 às 13h00 - candidatos convocados para comparecer até às 13h00
09h00 às 10h00 - candidatos convocados para comparecer até às 10h00
14h00 às 15h00 - candidatos convocados para comparecer até às 15h00

INSCRIÇÃO

NOME

COD.

CARGO

DATA

Horário de chegada
(fechamento dos
portões)

2801400

RAFAEL AUGUSTO DA SILVA

408

Eng. Eletricista

05/06/2020

14h00 até às 15h00

2834281

GUILHERME BATTALINI SILVA

408

Eng. Eletricista

05/06/2020

14h00 até às 15h00

