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CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA SUSI CRISTALINO PEREIRA 

PARA A VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO 

PRESTADA POR CANDIDATOS PRETOS OU PARDOS, PROVA DE 

DESEMPENHO DIDÁTICO E AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 

 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público, em função de decisão prolatada nos 

autos do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pela MM. Juiza 

Federal da 20ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de 

concessão de tutela de urgência pretendido para que fosse declarada a ilegalidade de 

sua eliminação no concurso para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, área Enfermagem e Segurança do Trabalho, a fim de que lhe fosse 

assegurada a reserva da vaga e para que fossem designadas novas datas para realização 

da verificação da veracidade de autodeclaração de candidatos pretos e pardos, prova de 

desempenho didático e avaliação dos títulos, com base no PARECER DE FORÇA 

EXCUTÓRIA NUP: 00424.044960/2018-38 (REF. 1001656-77.2018.4.01.0000), vem 

convocá-la a comparecer no Instituto Federal de Brasília, REITORIA, sala 201, Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas, SGAN 610, L2 Norte, Asa Norte - Brasília/DF, no 

dia e horário conforme cronograma abaixo, para a realização da entrevista de 

verificação da veracidade da autodeclaração de candidatos pretos ou pardos; prova de 

desempenho didático; inserção, validação e avaliação dos títulos,  conforme previsto no 

Edital nº 01/2016 - IFB. 

I - A candidata convocada deverá apresentar-se munida de documento de identificação 

original, com foto. 

II - A candidata deverá apresentar-se, no local indicado, com no mínimo 15 minutos de 

antecedência para início de sua entrevista. 

III - A candidata se apresentará à Comissão responsável pela verificação da veracidade 

da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos, conforme disposto na 

Orientação Normativa nº 3, de 01 de agosto de 2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas 

e Relações do Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, publicada no Diário Oficial da União de 02/08/2016. 

IV - O documento “Critérios para Verificação da Veracidade da Autodeclaração de 
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Candidatos que se Autodeclararem Pretos ou Pardos” se encontra disponível na página 

de acompanhamento do Edital 01/2016. 

V -Cabe a candidata decidir, de acordo com a tabela de avaliação de títulos constante 

no edital, os títulos que deseja apresentar, somente serão computados os títulos e 

documentos de atividades realizadas até o dia 17/03/2017.  

VI – A candidata deverá levar os originais dos títulos que deseja apresentar, bem como 

cópia de cada um deles gravados em mídia. Para tanto, a candidata deverá observar as 

regras contidas no documento publicado na página do certame em 07/03/2017, a 

saber, Informações sobre a Avaliação de Títulos e Experiência Profissional.    

VII - Na hipótese de constatação de autodeclaração falsa, o candidato será eliminado 

do concurso, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

VIII - O resultado da verificação da veracidade da autodeclaração será divulgado na 

página de acompanhamento do Edital 01/2016, na data prevista no cronograma abaixo. 

IX - O candidato que tiver sua autodeclaração indeferida poderá interpor recurso, 

conforme cronograma abaixo. 

X - O candidato que for convocado e não comparecer à entrevista estará 

automaticamente eliminado do concurso. 

 

 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA HORA LOCAL 

Sorteio dos Pontos 24/05/2018 10:00 Sala 305 - Reitoria 

Verificação da Autodeclaração de PPI 25/05/2018 9:00 Sala 205 – Bloco 

A 

Prova de Desempenho Didático 25/05/2018 10:00 Sala 205 – Bloco 

A 

Inserção e Validação dos Títulos 25/05/2018 11:00 Sala 201 - Reitoria 

Resultado Preliminar 28/05/2018 - - 

Recurso contra o Resultado 

Preliminar 

29/05/2018 - - 

http://www.ifb.edu.br/attachments/article/12125/informacoes_para_avaliacao_titulos_edital_1_2016_ifb.pdf
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Resultado Final  04/06/2018 - - 
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