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CRONOGRAMA DE COMPARECIMENTO PARA AS COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

EDITAL Nº 003, DE 21 DE JANEIRO DE 2022 
 

A heteroidentificação será realizada no dia 21/02 através do link https://meet.google.com/djr-nomh-fwm?pli=1&authuser=0. Os candidatos 
autodeclarados negros (pretos e pardos) deverão comparecer nos horários definidos na tabela abaixo.  

Não será permitido acesso ao local de verificação racial em outra data que a estabelecida para apresentação da/do candidata/candidato.  
 

 

Douglas Alexandre Gomes da Silva 13h30min 

Iuri Nascimento Santos 13h45min 

 
 

ORIENTAÇÕES: 

É possível que a entrada do candidato seja negada caso a solicitação ocorra antecipadamente. Nesse caso, o candidato deverá aguardar para solicitar 
no horário estabelecido. 

Pedimos que o candidato atente às condições abaixo: 

• Posicione a câmera em um local bem iluminado, preferencialmente em frente a um ponto de luz natural (porta, janela). 

https://meet.google.com/djr-nomh-fwm?pli=1&authuser=0
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• Atente ao enquadramento na tela. O candidato deverá estar um pouco distante da câmera, deixando visível além do seu rosto de 

frente, parte do seu colo. 
• O candidato deverá atentar a utilização de acessórios (chapéu, echarpe, óculos) que possam interferir no processo de verificação. 

No momento da verificação:  

1.    Manter o celular desligado, não será permitido nenhum tipo de alarme e é vedado qualquer tipo de registro do procedimento; 

2.    Não será permitida a presença de familiares no momento da verificação; 

3.    Solicitamos que o candidato se mantenha em um local sem fluxo de pessoas; 

4.    O documento de identificação original com foto será solicitado. 

 

 

Sertão, 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

Comissão de Heteroidentificação do IFRS – Campus Sertão 
Portaria nº 023, de 28 de janeiro de 2022 

 


