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EDITAL DE INSCRICAO PARA MEMBROS DA COMISSAO 1NSTITUCIONAL DE 

VERIFICACAO DAS AUTODECLARACOES/HETEROIDENTIFICACAO RACIAL 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

A Pro-Reitoria dc Politicas Afirmativas c Assuntos Estudantis da Univcrsidadc Estadual dc 
Feira de Santana informa a abertura de inscribes para membros da sociedade civil, e 
membros vinculados a UEFS. das categorias de servidores docentes, tecnico-administrativos c 
estudantes dc graduate e pos-gradua^ao, para composigao da Comissao Institucional dc 
Verificayao das Autodeclara^oes/Heteroidentificavao nos processes seletivos atraves das 
A90CS Afirmativas, previsto na Rcsolugao CONSU n° 010/2019 c demais nonnativas.

OBJET1VOS E DEE1NICOES1

1.1 A comissao destina-se a verificavao dc autodcclara^ao da condi^ao ctnico-racial 
afiimada pelo candidato(a) autodeclarado (a) negro (a) (preto ou pardo) de escola publica por 
meio dc heteroidcntificagao, conformc Portaria Normativa n° 4. dc 06 dc abril dc 2018, do 
Ministerio do Planejamento, Dcsenvolvimcnto c Gcstao, do Govemo Federal. Ncsta etapa dc 
averiguaepao serao observados somente os aspectos fenotipicos do candidate.

Entende-se por fenotipo o conjunto de caracteristicas fisicas visiveis do individuo - 
tais como a cor da pclc, a textura do cabclo, 0 formato do rosto, do nariz, constitui^ao dos 
labios - as quais combinadas ou nao, permitirao validar ou invalidar a sua condigao dc 
beneficiario de vaga reservada para candidate (a) negro (preto ou pardo) (a) de escola publica. 
Os criterios fenotipicos dcscritos sao os que possibilitam, nas relates sociais estabelecidas, 0 
reconhecimcnto do individuo como negro (a).

1.2



DA COMPOSICAO DA COMISSAO E COMPROMISSOS DA BANCA2

A Comissao Institucional de Verifieagao sera composta por30 membros (15 titulares e 
15 suplentes), dcsignados pela Pro- Reitoria de Politicas Afirmativas c Assunlos Estudantis, e 
selecionados a partir do prescnte edital. A Comissao tera a scguintc composigao:

2.1

21 (vinte e um) membros da UEFS, sendo 07 representantes por categoria (corpo 
docente, servidores tecnico-administrativos e estudantes); 09 (nove) membros da Socicdade 
Civil.

2.2

Os membros da Comissao Institucional de Verificayao assinarao teiTno de 
confldencialidade sobre as informagoes dos candidatos a que tiverem accsso durante o 
procedimento de hetcroidentifica^ao.

2.3

Os selecionados deverao participar de um curso de forma^ao para atuagao na 
Comissao Institucional de Vcritica^ao da Autodeclara<?ao/Heteroidentifica<?ao Racial para 
concorrentes as vagas para negro (as) (pretos e pardos), optantes pelo sistema de reserva de 
vagas da UEFS, quanto aos aspcclos teoricos e relatives a metodologia e detalhamento de 
procedimcntos do ato da vcrifica^ao de autodcclaragao, de acordo com os fundamentos 
juridieos aplieados a heteroidentificagao.

2.4

DOS CRITERIOS3

Para inscripao o candidato devera atender a. pelo menos, um dos seguintes critcrios:3.1

a. Ter participado de forma$ao sobre a tematica da promogao da igualdadc racial e do 
enfrentamento ao racismo, promovidos pela UEFS, on outras instituigocs;

b. Ter cursado a disciplina EDU 311 (Relates Etnico-Raciais);
c. Ter experiencia na tematica da promogao da igualdadc racial e do enfrentamento ao 

racismo, devidamente comprovada;
d. Ser ou ter sido membro titular por pelo menos um ano com frequeneia regular na 

Camara de Agoes Afirmativas e/ou Comissao de Agocs Afirmativas.
c. Ter atuado em Comissao de vcrificagao c afins de Autodeclaragao Etnico-racial cm 

outras instituigoes publicas de ensino ou concursos publicos.

O candidato com vinculo com a UEFS deve:3.2

3.2.1 Nao cncontrar-sc em gozo de ferias, licengas ou em afastamentos de qualqucr 
natureza no momento de atuacao da Comissao Institucional de Vcrificagao das 
Autodeclaragoes/Heteroidentificagao;

E obrigatoria a participagao no encontro de formagao direcionado aos membros da 
comissao de heteroidentificagao, apos o resultado do processo;
3.3

3.3.1 O candidato que nao participar do encontro de formagao nao podcra atuar na 
comissao de heteroidentificagao.



DAS INSCRIBES4

As inscricpoes serao realizadas no periodo de 17/01/2023 a 27/01/2023, atraves do 
preenchimento do formulario disponivel no link: https://fornis.gle/STZHKaxV\jA2agzy9

4.1.1 Os candidatos devem estar logados em suas respectivas contas google para 
fazer o preenchimento do formulario.

A documentacao comprobatoria dos criterios deve ser enviada em um unico PDF na 
ordcm conforme o ANEXO I, dentro do periodo das inscri<?6es cm local apropriado no 
formulario de inscri^ao.

4.1

4.2

As inscrigoes homologadas serao divulgadas pela PROPAAE conforme cronograma.4.3

So serao aceitas inscrigoes dentro do prazo previsto neste edital, sendo vedada 
qualquer forma de inscrigao diversa da esiabclecida.
4.4

CRONOGRAMA5

LOCALDATA E HORARIOATIVTDADE
www.propaae.ucfs.br
www.uefs.br

16/01/2023Publicagao do Edital

https://forms.gle/STZHKaxVYjA2agz17/01/2023 a 
27/01/2023

Periodo de inscrigao
y9
www.propaae.uefs.br
www.uefs.br

31/01/2023Homologacao

comissaoverificacao.uefs@gmail.comRccurso 01/02/2023
03/02/2023

a

www.propaae.uefs.br
www.uefs.br

Resultado Final 06/02/2023

DISPOSICOES GERAIS6

E vedada a participagao de funcionario da Pro-Reitoria de Politicas Afirmativas c Assuntos 
Estudantis da UEFS na Comissao de Heteroidentificagao e Autodeclaragao de estudantes 
negros (as) pretos e pardos e nao negros (as) de escola publica.

Os casos omissos serao remetidos a Camara de Politicas Afirmativas e Assuntos Estudantis. 
Duvidas e informagoes deverao ser encaminhadas para o e-mail: 
comissaoverificacao.uefs@gmail.com.

Todas as ctapas e resultados serao publicados atraves dos tres numeros iniciais e os dois 
numeros finais do CPF de cada inscrito conforme modelo: (000.xxx.xxx-00).

Feira de Santana-BA, 16 de Janeiro de 2023.

Renata Dias Souza
\ •

Pro-Reitora cm excrcicio da PROPAAE
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ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO – TODOS CANDIDATOS

- Cópia do RG e CPF (Quando o número do CPF constar no documento de Identificação não

é necessário o envio deste documento a parte);

- Comprovante de Residência;

- Comprovações conforme critérios do Item 3.1 e 3.2 do presente edital.

CANDIDATOS ESTUDANTES DA UEFS É OBRIGATÓRIO O ENVIO JUNTO COM

OS DOCUMENTOS DO PONTO 1:

- Comprovante de matrícula atualizado;

CANDIDATOS SERVIDORES E PROFESSORES DA UEFS É OBRIGATÓRIO O

ENVIO JUNTO COM OS DOCUMENTOS DO PONTO 1:

- Comprovante de Vínculo Efetivo com a UEFS, constando setor de lotação (podendo ser

cópia do contracheque atualizado);

AOS CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL É OBRIGATÓRIO O ENVIO JUNTO

COM OS DOCUMENTOS DO PONTO 1:

- Comprovação através de declarações e quaisquer outros documentos dos critérios do Item

3.1.

Todos os documentos deverão ser enviados no local apropriado no formulário em um

único pdf.



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA AQUELES QUE NÃO POSSUEM
COMPROVANTE EM NOME PRÓPRIO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo decreto Federal N° 77496 de 27.04.1976

Reconhecida pela Portaria Ministerial N° 874/86 de 19.12.1986
Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 9.271 de 14/09/2004
Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 17.228 de 25/11/2016

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS –
PROPAAE

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS – CPAFIR

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu,

___________________________________________________________________________

domiciliado à ________________________________________________________________

Bairro____________________________ Número_________ Cidade:___________________

UF:_______________CEP__________________________CPF________________________

RG_________________________________ declaro, residir neste endereço citado na

condição de:

( ) Membro da família ( ) Imóvel cedido/Comodato ( ) Aluguel sem contrato de
locação

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que

responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

__________________________,______,_____/______/_______

__________________________________________________________
(Assinatura do declarante)


