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EDITAL Nº 11, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 
ATO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 
A Universidade Federal do Rio Grande - FURG torna público o presente Edital de convocação para 
confirmação da autodeclaração dos candidatos classificados para as vagas reservadas aos autodeclarados 
pretos ou pardos, conforme Edital nº 7, de 29 de maio de 2017, nos termos que seguem: 

1. Os candidatos relacionados no Anexo do presente Edital deverão comparecer no prédio da Pró-Reitoria 
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGEP, Campus Carreiros, Av. Itália Km 08, Rio 
Grande/RS, no dia 06 de outubro de 2017, às 9 horas.  

2. Não será permitido o ingresso de candidato fora do horário estabelecido acima. 

3. Os candidatos deverão apresentar seu documento original de identidade conforme item 5.4 do Edital nº 
7/2017, bem como qualquer outro documento que possa confirmar a sua autodeclaração de cor e raça 
conforme quesito utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

4. O ato de verificação da veracidade da autodeclaração consistirá na confirmação do fenótipo preto ou 
pardo, realizada em sessão da Comissão de aferição da veracidade da informação prestada por 
candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, com a presença de até três candidatos por vez.  

5. Inicialmente cada candidato será instruído a manifestar as razões que justificaram a sua autodeclaração, 
apresentando, se entender necessário, documentos comprobatórios, os quais podem ser quaisquer 
documentos idôneos e revestidos de fé pública, tais como certificado de reservista, registro de 
nascimento, identidade civil. 

6. As sessões serão gravadas em áudio e vídeo. 

7. O resultado da verificação da autodeclaração, será publicado em   
https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=468&historico=false, no prazo de até 5 dias úteis. 

 

Rio Grande, 02 de outubro de 2017. 

 

 

LÚCIA DE FÁTIMA SOCOOWSKI DE ANELLO 

Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGEP 

 

ANEXO 

 

NOME DO CANDIDATO 

BRUNO DE MOURA ROLIM 

JANAINA FARIAS SILVEIRA 

LUIZ ALBERTO RODRIGUES SOBRINHO 

MARCELO MORAES REZENDE 

MARCUS VINICIUS ROSA COUTINHO 

SAMANTA ELIZABETH GOUVÊA FONSECA 

VETRUVIO ALVES 

WILLIAN JOSE SOARES 

 

  

 

 


