EDITAL Nº 056/2022-PROGESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte torna pública a convocação dos candidatos que se autodeclararam negros (pretos e pardos) para comparecerem à entrevista
por videoconferência a ser realizada com a Banca de Heteroidentificação, de acordo com os itens 5.1.11 e subsequentes do Edital nº 101/2021-PROGESP, publicado no DOU
nº 212, de 11/11/2021, para efeito de avaliação do fenótipo dos candidatos a seguir.
1. RELAÇÃO DE CANDIDATOS, LOCAIS E HORÁRIOS DA ENTREVISTA POR VIDEOCONFERÊNCIA

DIA DA ENTREVISTA: 27/04/2022 (QUARTA-FEIRA)
LINK DA SALA: https://meet.google.com/yxg-ggbj-fwt
ORDEM

INSCRIÇÃO

01

202111036781

NOME

MARCUS VINICIUS COSTA ALVES

ÁREA DE CONHECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO
GERAL

HORÁRIO PREVISTO PARA O INÍCIO DA
ENTREVISTA

NEUROPSICOLOGIA

3º

14:30

2. DA ENTREVISTA POR VIDEOCONFERÊNCIA:
2.1. O candidato deverá ingressar no link da sala de videoconferência, especificado na planilha acima (https://meet.google.com/yxg-ggbj-fwt), com 15 (quinze) minutos de
antecedência, que servirá de sala de espera. O(A) candidato(a) deverá estar posicionado em local bem iluminado, de modo a possibilitar a avaliação fenotípica pela
Banca de Heteroidentificação
2.2. O candidato não deverá estar com maquiagem e/ou adereços (boné, chapéus, óculos, etc.).
2.3. No dia e horário agendados para a entrevista por videoconferência, deverá o candidato verificar se os dispositivos webcam, microfone e fones de ouvido ou caixa de
som, e a conexão de internet, estão em perfeito funcionamento.
2.4. Fica estabelecido que, havendo impossibilidade de conexão ao início da entrevista, ou no seu decorrer, oriunda de falha do equipamento ou da conexão da parte do(a)
candidato(a), a mesma será cancelada após 03 tentativas, ficando a entrevista classificada como um caso de ausência do(a) candidato(a).
2.5. Caso a falha ocorra na conexão ou equipamento da UFRN, a entrevista será reagendada em prazo oportuno pela Progesp.
2.6. As assinaturas especificadas nos itens 5.1.14 e 5.1.15, “b” do Edital 101/2021-PROGESP será substituída por declaração verbal no ato da entrevista, conforme texto a
seguir: “Eu, (dizer o nome completo), inscrito (a) no concurso público para professor efetivo do Magistério Superior, objeto do Edital nº 101/2021 da UFRN, me
autodeclaro (preto ou pardo), assumindo inteira responsabilidade pela autodeclaração, nos termos da Lei nº 12.990/2014”.
2.7. O candidato, no momento da entrevista, deverá estar de posse de um documento de identificação com foto para apresenta-lo à banca de Heteroidentificação.
2.8. Cada entrevista terá duração máxima de 10 minutos.

CRONOGRAMA RESUMIDO
Realização das entrevistas por videoconferência com a Banca de Heteroidentificação:

27/04/2022

Resultado das entrevistas presenciais e por videoconferência (previsão):

28/04/2022

Período de interposição de recurso (via e-mail concursos@reitoria.ufrn.br):

48hs após a divulgação do
resultado

Análise do recurso e da entrevista gravada pela Comissão Recursal:

02/05/2022

Resultado dos pedidos de recurso (previsão):

03/05/2022

A Coordenadoria de Concursos/PROGESP

