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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI / UFVJM

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 

EDITAL Nº 23/2021 
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DE PERTENCIMENTO

ÉTNICO-RACIAL
 

Pelo presente instrumento, fica(m) o(s) candidato(s), abaixo relacionado(s), convocado(s) a comparecer segundo data, horário e local perante a comissão de

heteroidentificação:

 

 

 Candidato Data Enderço eletrônico Horário

01 Melissa Ionara Ribeiro Sabbag 14 de julho https://meet.google.com/kue-irdr-utk 10hs00

02 Paulo Sérgio de Souza Junior 14 de julho https://meet.google.com/kue-irdr-utk 10hs15

03 Yure Gonçalves Gusmão Desclassificado, conforme item 6.3

 

IMPORTANTE:

1. Cada candidato deverá entrar neste endereço da plataforma virtual google meet apenas nos horários determinados para cada candidato: https://meet.google.com/kue-irdr-utk

2. O(a) candidato(a) deverá dispor dos meios tecnológicos necessários para sua participação na entrevista, bem como possuir conhecimentos prévios para a devida utilização

dos mesmos.

3. Durante a entrevista, o(a) candidato(a) deverá apresentar documento de identificação civil com foto e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, sua

identificação.

4. A UFVJM não se responsabilizará por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento da linha de comunicação e da rede de

transmissão de dados, fatores de ordem técnica-operacional, ou qualquer falha técnica que impossibilite a realização da entrevista à distância.

5. É imprescindível que os candidatos tomem ciência e façam cumprir os termos da Resolução CONSEPE/UFVJM nº 57/2018 e suas alterações e da Instrução Normativa

PRPPG/UFVJM nº 01/2021.

 

 

Diamantina, 09 de julho de 2021.

 

 

Presidente da Comissão Julgadora

Diamantina, 09 de julho de 2021.
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