
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA 

NEGRA OU PARDA – CANDIDATA SUB JUDICE 

 

A Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público e o IDECAN tornam pública a 

convocação para aferição pessoal da veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou parda, de 

candidata sub judice, com objetivo de proceder a verificação presencial da autodeclaração. 

 

1.1 Fica convocada, em cumprimento à decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1006471-

39.2017.4.01.3400, a candidata abaixo relacionada: 

 

Inscrição Nome Cargo 

756014402 Ana Paula Monteiro Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

 

1.2 A aferição será realizada no dia 17 de setembro de 2017, às 7h30min, no CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNIEURO – UNIDADE ASA NORTE, endereço: SGAN 916 - CONJ. D BAIRRO - ASA NORTE. 

 

1.2.1 A candidata deverá comparecer ao local designado para a realização da entrevista com antecedência 

mínima de trinta minutos do horário fixado para o seu início, observando o horário oficial da cidade de 

Brasília/DF. Não será permitida a entrada no local da aferição após o horário determinado neste edital. 

 

1.2.2 Em hipótese alguma a entrevista será realizada fora do local, horário e data determinados neste 

Edital, disponibilizado no sítio eletrônico do Instituto. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
2.1 O candidato deverá comparecer à aferição portando, obrigatoriamente:  
a) documento de identidade (original);  
b) cópia simples do documento de identidade;  
c) 1 (uma) foto recente 15x20 cm (largura x altura) – frente (preferencialmente conforme especificações do 
Anexo II deste Edital); e 
d) 1 (uma) foto recente 15x20 cm (largura x altura) – perfil (preferencialmente conforme especificações do 
Anexo II deste Edital). 

 

2.1.1 Os documentos relacionados no subitem 2.1, alíneas b, c e d serão retidos pela Comissão.  

 

2.1.2 O candidato que deixar de entregar quaisquer dos documentos estará impedido de realizar a 

entrevista de aferição. 

 

2.1.3 Será ainda exigida a assinatura de autodeclaração pelo candidato no momento da entrevista, 

ratificando sua condição de pessoa preta ou parda, indicada no ato da inscrição. 



 

2.1.3.1 No mesmo termo de autodeclaração o candidato manifestará sua concordância e autorização para 

filmagem da entrevista de verificação.  

 

2.1.4 A não observância do disposto no subitem 2.1 e 2.1.3, o não comparecimento ou a reprovação na 

aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou parda acarretará a perda do direito às 

vagas reservadas aos candidatos negros e eliminação do Concurso, caso não tenha atingido os critérios 

classificatórios da ampla concorrência. 

 

2.2 A avaliação da Banca Examinadora quanto à condição de pessoa preta ou parda considerará os 

seguintes aspectos:  

a) informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda;  

b) autodeclaração assinada pelo candidato no momento da aferição da veracidade da autodeclaração 

como pessoa preta ou parda, ratificando sua condição de pessoa preta ou parda, indicada no ato da 

inscrição;  

c) fenótipo apresentado pelo candidato e foto tirada pela Banca do IDECAN, no momento da aferição da 

veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou parda; e  

d) as formas e critérios de aferição da veracidade da autodeclaração considerarão presencialmente 

apenas os aspectos fenotípicos dos candidatos. 

 

2.3 O candidato será considerado não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda quando:  

a) não cumprir os requisitos indicados no subitem 4.6 do edital de abertura deste concurso;  

b) negar-se a fornecer algum dos itens indicados no subitem 4.6 do edital de abertura deste concurso, no 

momento da convocação;  

c) houver unanimidade entre os integrantes da Comissão quanto ao não atendimento do quesito cor ou 

raça por parte do candidato.  

 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1 O IDECAN constituirá uma Banca Examinadora para aferição da veracidade da autodeclaração como 

pessoa preta ou parda com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Orientação Normativa nº 

3, de 1º de agosto de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Banca 

examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do 

candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste. 

 
3.1.1 Além da foto no momento da entrevista, reserva-se ao IDECAN o direito de coletar a impressão digital dos 

candidatos participantes da etapa, bem como o de realizar a filmagem do evento.  

 

3.2 Quanto ao não enquadramento do candidato da reserva de vaga, conforme aferição da veracidade da 

autodeclaração como pessoa preta ou parda, caberá pedido de recurso através do correio eletrônico 

atendimento@idecan.org.br, devendo o candidato indicar seu nome completo e número de inscrição, no 

prazo de 2 (dois) dias úteis. 

 

3.3 O candidato que for nomeado e convocado para as vagas de candidatos negros e pardos, que não 

comprovarem ser possuidores dos requisitos para investidura no cargo até a data limite para a posse, 

serão eliminados do certame. 

 

Em, 18 de agosto de 2017 

IDECAN 

 

 



 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO PREFERENCIAL DAS FOTOS A SER ENTREGUE PELA CANDIDATA 

 

 a) FOTOGRAFIA 

 - Câmera resolução mínima de 12 mega pixels com info atualizado  

- Iluminação fria (Lâmpadas fluorescentes) 

- Fundo branco infinito  

- Foto colorida  

- Plano americano frente e perfil em pé  

 

b) IMPRESSÃO  

- Resolução 300 DPIs  

- Tamanho: 15 x 20 cm (largura x altura)  

- Distância ombros e cabeça até a borda do papel: 5 mm  

- Único tratamento permitido: crop para enquadramento  

- Papel fotográfico branco com brilho  

 

c) CANDIDATO - REQUISITOS  

- Sem maquiagem  

- Cabelo solto atrás da orelha (se for o caso)  

- Sem nenhum acessório (óculos, bijuterias, piercing, etc.)  

- De pé, fisionomia neutra e braços ao longo do corpo  

 

d) PROCEDIMENTO  

- Remover brilho da pele e qualquer maquiagem antes das fotos  

- Retirar qualquer acessório do candidato 


