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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 20 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
O Reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, no uso das suas atribuições
conferidas pelo Decreto de 28 de março de 2016, publicado no Diário Oﬁcial da União de 29 de março de
2016, e considerando o Artigo 22 do Estatuto Universidade Federal do Vale do São Francisco, e tendo em
vista o teor do processo nº 23402.004711/2019-44, resolve:
1 - ALTERAR os itens do 4.3, 4.4 e 4.6 do Edital, referentes ao procedimento de
heteroidentiﬁcação.
Onde se lê:
4.3 Os candidatos inscritos como negros e aprovados nas fases do Concurso Público serão
convocados pela IDECAN, anteriormente à homologação do resultado ﬁnal do certame, para a
heteroidentiﬁcação complementar à autodeclaração como pessoa negra, com a ﬁnalidade de atestar a
veracidade das informações prestadas pelos candidatos, por meio de análise do fenótipo, e será proferido
parecer deﬁnitivo a respeito.
4.4 O IDECAN constituirá uma Banca Examinadora de heteroidentiﬁcação que será responsável
pela emissão de um parecer conclusivo favorável, ou não, à declaração do candidato, considerando os
aspectos fenotípicos deste, como requisito habilitante, conforme determinado pela Orientação Normativa
nº 3, de 1º de agosto de 2016, do Ministério da Economia.
4.6 A avaliação da comissão de heteroidentiﬁcação quanto à condição de pessoa negra
considerará os seguintes aspectos: a) informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de
pessoa negra; b) autodeclaração assinada pelo candidato no momento da heteroidentiﬁcação
complementar à autodeclaração como pessoa negra, ratiﬁcando sua condição de pessoa negra, indicada
no ato da inscrição; c) fenótipo apresentado pelo candidato e foto tirada pela Banca do IDECAN, no
momento da heteroidentiﬁcação complementar à autodeclaração como pessoa negra; e d) as formas e
critérios de heteroidentiﬁcação complementar da autodeclaração considerarão presencialmente apenas
os aspectos fenotípicos dos candidatos.
Leia-se:
4.3 Os candidatos inscritos como negros e aprovados nas fases do Concurso Público serão
convocados pelo IDECAN, anteriormente à homologação do resultado ﬁnal do certame, para a
heteroidentiﬁcação complementar à autodeclaração como pessoa negra, com a ﬁnalidade de atestar o
enquadramento, conforme previsto na Lei nº 12.990/2014, combinado com a Portaria Normativa nº 4, de
06 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Com fulcro na supracitada
Portaria Normativa, o procedimento de heteroidentiﬁcação poderá ser realizado de forma telepresencial,
mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação.
4.4 O IDECAN constituirá uma comissão de Heteroidentiﬁcação que será responsável pela
emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos
fenotípicos deste, de acordo com o que rege a Portaria Normativa nº 4, de 06 de abril de 2018 do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
4.6 A avaliação da comissão de heteroidentiﬁcação complementar à autodeclaração dos
candidatos negros considerará os seguintes aspectos: a) a informação prestada no ato da inscrição quanto
à autodeclaração como pessoa negra; b) a autodeclaração assinada pelo candidato no momento da

www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-retificacao-n-20-de-3-de-dezembro-de-2019-231312755

1/3

04/12/2019

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 20 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 - EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 20 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 - DOU - Imprensa Nacional

heteroidentiﬁcação complementar, ratiﬁcando sua declaração de pessoa negra, como indicado no ato da
inscrição; e c) o fenótipo apresentado pelo candidato e foto tirada pela comissão do IDECAN, no momento
da heteroidentiﬁcação complementar.
2 - RETIFICAR o ANEXO IV, do "CRONOGRAMA PREVISTO - CONCURSO UNIVASF - TAEs - 2019",
para ﬁns de inclusão das etapas referentes ao procedimento de heteroidentiﬁcação e à avaliação
biopsicossocial, o qual passa viger com as datas abaixo:
Fase

Data

Publicação do Edital de Abertura

30/05/2019

Período das inscrições

04/06 a
04/08/2019

Período para inscrição do candidato que deseja requerer isenção da taxa de inscrição

04 a
07/06/2019

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição

11 a
13/06/2019

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção

24/06/2019

e
Prazo para interposição de recursos acerca a análise preliminar dos pedidos de isenção 25
26/06/2019
Divulgação da análise deﬁnitiva dos pedidos de isenção

1º/07/2019

Reimpressão da GRU (último dia para pagamento)

05/08/2019

Divulgação preliminar de inscritos

07/08/2019

Prazo para interposição de recursos sobre a divulgação preliminar de inscritos

08 e
09/08/2019

Divulgação deﬁnitiva de inscritos

16/08/2019

Divulgação da lista de inscritos preliminar (Ampla+Negros+PcD+Atendimento Especial)

16/08/2019

Prazo para recursos contra a Divulgação da lista de inscritos preliminar
(Ampla+Negros+PcD+Atendimento Especial)

19 e
20/08/2019

Divulgação da lista de inscritos deﬁnitiva (Ampla+Negros+PcD+Atendimento Especial)

26/08/2019

Divulgação dos locais de prova (CCI)

26/08/2019

Realização das Provas Objetivas

1º/09/2019

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas

02/09/209

Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar dos gabaritos das
provas objetivas

03 e
04/09/2019

Decisão dos recursos sobre os gabaritos preliminares das provas objetivas/Gabarito
deﬁnitivo

27/09/2019

Resultado preliminar das provas objetivas

27/09/2019

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado preliminar das provas objetivas e 30/09 e
critérios de desempate
1º/10/2019
Decisão dos recursos interpostos ao resultado preliminar das Provas Objetivas e
critérios de desempate

09/10/2019

Resultado deﬁnitivo das Provas Objetivas

09/10/2019

Data provável de convocação para Prova Prática

10/10/2019

Realização da Prova Prática

20/10/2019

Resultado preliminar da Prova Prática

28/10/2019

Interposição de recurso da Prova Prática

29 e
30/10/2019

Resultado ﬁnal das Provas Práticas

07/11/2019

Convocação para a Prova Prática para Tradutor e Intérprete de Libras

08/11/2019

Convocação para prova de títulos (apenas para Médico Veterinário)

08/11/2019

Prazo para envio dos Títulos

11 a 15/11/2019

Realização da Prova Prática para Tradutor e Intérprete de Libras

17/11/2019

Resultado Preliminar da Prova Prática para Tradutor e Intérprete de Libras

25/11/2019

Resultado preliminar da Prova de Títulos

25/11/2019

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado preliminar da Prova Prática para
Tradutor e Intérprete de Libras

26 e
27/11/2019

Prazo para interposição de recursos sobre a Prova de Títulos

26 e
27/11/2019
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Resultado Deﬁnitivo da Prova Prática para Tradutor e Intérprete de Libras

04/12/2019

Resultado Deﬁnitivo da Prova de Títulos

04/12/2019

Edital de convocação para o procedimento de heteroidentiﬁcação e para a avaliação
biopsicossocial

04/12/2019

Realização da avaliação biopsicossocial

14/12/2019

Realização do procedimento de heteroidentiﬁcação

14/12/2019

Resultado preliminar da avaliação biopsicossocial

16/12/2019

Resultado preliminar do procedimento de heteroidentiﬁcação

16/12/2019

Prazo recursal contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial

17 e
18/12/2019

Prazo recursal contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentiﬁcação

17 e
18/12/2019

Resultado ﬁnal da avaliação biopsicossocial

20/12/2019

Resultado ﬁnal do procedimento de heteroidentiﬁcação

20/12/2019

Resultado Final do Concurso Público

20/12/2019

JULIANELI TOLENTINO DE LIMA
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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