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CONVOCAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO 

PRESTADA POR CANDIDATOS PRETOS OU PARDOS 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público convoca os candidatos classificados no Resultado Final 

da Fase de Conhecimentos Específicos, de acordo com o quantitativo definido no Edital n° 01/2016, 

publicado no D.O.U. de 31/08/2016 a comparecerem no Campus Brasília do Instituto Federal de 

Brasília, endereço: SGAN Quadra 610 – Asa Norte - Brasília/DF, nos dias e horários abaixo 

especificados, para a realização das entrevistas de verificação da veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos, conforme previsto no item 4 do referido edital. 

I - Os candidatos convocados deverão apresentar-se munidos de documento de identificação original. 

II - O candidato deverá apresentar-se, no local indicado, com no mínimo 15 minutos de antecedência para 

início de sua entrevista. 

III - Os candidatos se apresentarão 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 Candidatos que se 

Autodeclararem Pretos ou Pardos” se encontra disponível na página de acompanhamento do Edital 

01/2016. 

V - Na hipótese de constatação de autodeclaração falsa, o candidato será eliminado do concurso, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis. 

VI - O resultado da verificação da veracidade da autodeclaração será divulgado na página de 

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

VII - O candidato que tiver sua autodeclaração indeferida poderá interpor recurso, conforme cronograma 

constante no Edital. 

VIII - O candidato que for convocado e não comparecer à entrevista estará automaticamente eliminado do 

concurso. 



CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO PARA A ENTREVISTA 

 

NOME DIA HORÁRIO 

IVO REGAZI FILHO 13/04/2017 17:00 

MAHATIMA SOUSA LIMA 13/04/2017 17:20 

 


