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EDITAL N. 015, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

 CONVOCAÇÃO PARA AUTODECLARAÇÃO PRESENCIAL DOS CANDIDATOS NEGROS (PRETOS E 
PARDOS) DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

REGIDO PELO EDITAL N. 128/2017 
 
 O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca o candidato a seguir relacionado, que efetuou sua inscrição nas vagas reservadas para 
candidatos negros (pretos e pardos) no Concurso Público para Professor da Carreira do Magistério Superior 
regido pelo Edital N. 128/2017, a comparecer, no dia 19/02/2018, na sala 1309, 3º andar, Prédio Anexo C 
(entrada em frente à Biblioteca Setorial), do Centro de Tecnologia – Campus da UFSM – Camobi, Santa 
Maria/RS, para confirmação da autodeclaração realizada no ato de inscrição no Concurso Público. 
 O candidato deverá comparecer munido de documento oficial de identificação, que deverá estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

A Comissão de Verificação da UFSM terá decisão final sobre a permanência do candidato na 
concorrência às vagas reservadas para negros. Na hipótese de constatação de declaração falsa, pela 
avaliação da Comissão de Verificação da UFSM, o candidato será eliminado do Concurso Público (subitem 
13.4 do Edital N. 128/2017). 

Os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração presencial considerarão, tão somente, os 
aspectos fenotípicos do candidato, conforme estabelece o §1º do Art. 2º da Orientação Normativa N. 3, de 1º 
de agosto de 2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

O candidato convocado que não comparecer para a confirmação da autodeclaração na data, local e 
horários estipulados, ou que não portar documento de identificação, perderá o direito de concorrer às vagas 
reservadas aos candidatos negros, passando a concorrer somente pela ampla concorrência (subitem 13.11 do 
Edital N. 128/2017). 

Não haverá nova convocação, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato inscrito como pessoa negra, ao comparecimento para a autodeclaração presencial. 
 O resultado da avaliação da Comissão de Verificação da UFSM será divulgado por Edital na página do 
concurso (http://site.ufsm.br/concursos/concurso-docente-1282017). 
 

 
Santa Maria, 09 de fevereiro de 2017. 

 
 
 
 

      
 Paulo Afonso Burmann 

Reitor 
 

 
 
CANDIDATO CONVOCADO: 

 
Nome Candidato Área 

António Manuel Santos Spencer Andrade 
Engenharia Elétrica/Instrumentação 

Eletrônica/Eletrônica Industrial, Sistemas e 
Controles Eletrônicos 

 


