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EDITAL PROGEP/UFMS Nº 16, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICOADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UFMS
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS, por meio da
Comissão de Concurso Público, ins tuída pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no uso de
suas atribuições legais, e considerando os Editais Progep/UFMS nº 13/2020 e nº 15/2020,
torna público o Período de alteração da Inscrição de Ampla Concorrência para Pessoa
Negra do Concurso Público de Provas, des nados ao provimento de vagas em cargos TécnicoAdministra vos em Educação da UFMS, conforme exposto abaixo.
1. Os candidatos cuja inscrição foi efe vada como ampla concorrência e desejarem alterá-la
para a Pessoa Negra poderão solicitar a alteração no período de 17 a 28 de fevereiro de 2020.
2. A solicitação deverá ser dirigida à Fapec, em formulário especíﬁco, conforme Anexo Único
deste Edital, e deverá ser preenchida e assinada pelo candidato, escaneada e enviada
(formato
PDF)
pela
área
do
candidato
no
endereço
eletrônico eletrônico h ps://concurso.fapec.org.
2.1. O arquivo não poderá exceder o tamanho de 2MB.
3. O candidato que se inscrever como Pessoa Negra, se aprovado, e dentro da quan dade
estabelecida no item 4.6.9.1.1 do Edital Progep/UFMS nº 153/2019, será convocado para
o procedimento de Heteroiden ﬁcação, a ﬁm de conﬁrmar a autodeclaração é no racial.

EDVAIR ALVES FERREIRA
Presidente da Comissão de Concurso

ANEXO ÚNICO
EDITAL PROGEP/UFMS Nº 16, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020.
FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOA NEGRA

Eu,
____________________________________________________________________,
portador da Carteira de Iden dade nº___________________ e do CPF
nº_____________________________________, inscrito no Concurso Público de Provas,
des nados ao provimento de vagas para cargos de Técnico-Administra vos em Educação da
UFMS
(Edital
Progep/UFMS
nº
153/2019),
para
o
cargo
__________________________________, solicito a alteração de minha inscrição da condição
de Ampla Concorrência para Pessoa Negra.
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Declaro ser negro(a) de cor preta ou parda e que estou ciente de que minha declaração será
conﬁrmada por uma Banca de Heteroiden ﬁcação.
As informações prestadas são de minha inteira responsabilidade, estando ciente que poderei
responder criminalmente no caso de falsidade.
___________________________________________
assinatura do Candidato

Campo Grande MS, _______ de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Edvair Alves Ferreira, Chefe de
Divisão, em 14/02/2020, às 14:34, conforme horário oﬁcial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 1791835 e o código CRC 64C7D06F.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E RECRUMENTO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
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CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
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