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EDITAL 44/2021 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - TAE 
 

 CONVOCAÇÃO PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO 
 

O procedimento de heteroidentificação acontecerá por meio de envio de foto, vídeo e documenos,  considerará, 
tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, conforme Portaria 04 de 06-04-2018 SGP - MPDG, alterada pela 
Portaria 14.635 de 14-12- 2021 - SGP - SEDGG - ME. 
 
Considerando o item 5.2.10 do Edital Nº 044/2021, CONVOCAMOS o(s) candidatos abaixo relacionado(s) para a  
o PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO: 
 

CANDIDATO – COTAS PARA PESSOAS NEGRAS (PRETAS E PARDAS) - Lei 12.990/14 

 Inscrição Nome CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO /  

82098 RANGEL MOURA BARBOSA ÁREA MECÂNICA – IBIRITÉ 

81290 SEBASTIAO DE JESUS OLIVEIRA GANDRA ÁREA MECÂNICA – IBIRITÉ 

81517 MOISES PAULO TEIXEIRA ÁREA QUÍMICA E MICROBIOLOGIA AMBIENTAL – OURO PRETO 

 
● Data para envio da Foto e Vídeo: 08/02/2022 – e-mail:  heteroidentificacao.concursos@ifmg.edu.br 

 
ORIENTAÇÕES: 

1) ENVIO DE FOTO: o candidato deverá enviar uma foto cumprindo as seguintes orientações:  
a. na foto, o candidato deve estar sem maquiagem, sem adereços (tais como: brincos, bonés, turbante ou 

quaisquer outros acessórios que possam dificultar o processo de heteroidentificação) posicionado de 
maneira frontal, em uma parede de fundo branco, com boa iluminação natural; 

b. a foto deve ser recente, colorida e ter boa resolução e estar sem filtro de edição;  
c. gravar o arquivo de foto no formato JPG (jpe; jpeg; jpg);  
d. nomear o arquivo da seguinte forma: nome completo do candidato, seguido do seu número de inscrição 

e número do edital.  
 

Observação: o candidato deverá enviar arquivos contendo sua foto, bem como as fotos (frente e verso) do 
documento de identidade, para o e-mail  destinado para esta finalidade.  
 
2) GRAVAÇÃO E ENVIO DE VÍDEO: o candidato deverá gravar e enviar um vídeo cumprindo as seguintes 

orientações: 
a. no vídeo, o candidato deve estar sem maquiagem, sem adereços (tais como: brincos, bonés, turbante ou 
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quaisquer outros acessórios que possam dificultar o processo de heteroidentificação) e posicionado, de 
maneira frontal, em uma parede de fundo branco com boa iluminação natural; 

b. o candidato deve inicialmente filmar seu documento de identidade (frente e verso); 
c. o documento deve conter foto (sendo aceito carteira de identidade ou CNH); 
d. o vídeo deve ser recente, ter boa resolução, conter no máximo dois minutos de duração, estar sem filtro 

e sem edição; 
e. no  vídeo, o candidato deve estar com o braço e rosto à mostra (deverá aparecer de frente e de perfil, do 

quadril para cima); 
f. gravar o vídeo, preferencialmente, no formato mp4 ou mov; 
g. nomear o arquivo da seguinte forma: nome completo do candidato seguido do número de inscrição e 

número do edital;  
 

Observação: Durante a gravação do vídeo, após apresentar seu documento de Identidade, o candidato deverá 
dizer calmamente:  
 

“EU_____________ (Nome do Candidato) INSCRITO NO EDITAL ___________ 
(Número do Edital) ME AUTODECLARO NEGRO DE COR __________ (Preta ou Parda). 
Na sequência, deve-se “APRESENTAR NO VÍDEO DE FORMA FALADA E RESUMIDA 
SUA JUSTIFICATIVA DE AUTODECLARAÇÃO ________;  

 
 
 
3) ENVIO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE E CÓPIA DE DOCUMENTO COM FOTO - Anexo I 

 

Belo Horizonte 01 de fevereiro de 2022. 

Comissão de Heteroidentificação 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE 

 

Eu, ______________________________ , inscrito no CPF nº._________________, número de inscrição __________, 
Edital nº _____, para fins do processo de Heteroidentificação do Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG, declaro aceitar 
os termos e condições que regem o processo eletrônico, previstos no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais 
normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login e senha) e tendo como 
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas, as quais serão passíveis de apuração de 
responsabilidade civil, penal e administrativa. Declaro também estar de acordo com a Portaria 04 de 06 de abril de 2018 
e com suas alterações publicadas através da Portaria 14.635 de 14 de dezembro de 2021 . 

 

Declaro, ainda, que são de minha exclusiva responsabilidade: 

1. a veracidade das informações constantes das fotos, vídeos e documentos apresentados; 

2. o sigilo de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido; 

3. a confecção dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos, no que se refere ao 
formato e ao tamanho dos arquivos a serem enviados; 

4. a verificação e teste dos arquivos a serem enviados, se estão legíveis, e em perfeitas condições de visualização; 

5. as condições da rede de comunicação, o acesso ao provedor de internet e a configuração do computador utilizado 
nas transmissões eletrônicas. 

 

Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, sob pena 
de caracterização do crime tipificado no art. 299 do Código Penal. 

Estou ciente que em caso de dúvidas sobre a situação da autodeclaração prestada, a Comissão de Heteroidentificação se 
reserva ao direito de convocar-me presencialmente, a qualquer momento, para prestar esclarecimentos.. 

Estou ciente de que qualquer situação que venha a modificar o conteúdo desta declaração deverá ser imediatamente 
informada à Comissão de Heteroidentificação do IFMG, sob penas contidas na  Lei 12.990/14. 

 

  

Belo Horizonte, ____de ___________ de 20____. 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura conforme documento de Identidade 


	ORIENTAÇÕES:

