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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO - EDITAL  no 526 de 26 de março de 2022 e suas RETIFICAÇÕES 

 

CONVOCAÇÃO PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS)  
BANCA RECURSAL 

 

Prezado (a) candidato (a) 

 

De acordo com o edital do Concurso Público para Provimento de Cargos Técnicos Administrativos em 

Educação – Edital no 526 e suas retificações, no item 5 e seus subitens, informamos abaixo o nome, o local, 

a data e o horário para confirmação da autodeclaração dos candidatos que interpuseram recurso.  

 

Orientações:  

1) Lembre-se de trazer o documento de identidade original com foto de acordo com o item 6 do edital do 

concurso.  

2) Todos os candidatos deverão estar presentes no local especificado, na data e horário indicados. O 

atendimento será realizado por ordem alfabética. 

3) Devido ao período de pandemia do COVID-19 e para a segurança de todos, informamos a seguir 

algumas medidas de restrição.  

 Todos deverão comparecer para realização do atendimento utilizando MÁSCARA que cubra 

completamente o nariz e a boca.  

 Não será permitida a presença de acompanhante.  

 Ao candidato poderá ser solicitada a retirada momentânea da máscara no momento da verificação 

dos traços fenotípicos.  

 Após a realização do atendimento, não será permitida sua presença nas dependências do local de 

atendimento.  

 Caso tenha tido contato com alguma pessoa com suspeita de COVID-19 ou caso confirmado, 

gentileza informar ao atendente que o receber no local de atendimento.  

 Ao chegar ao local de atendimento lembre-se de higienizar suas mãos com álcool. Nossa equipe 

está preparada para te atender com o máximo de segurança e contamos com sua compreensão e 

colaboração. 

A Coordenação do Concurso 

 

Local Data e 

Horário 

Candidato No 

Inscrição 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

Unidade Administrativa III  

Auditório da COPEVE/UFMG 

Avenida Presidente Antônio Carlos, n
o
 6627 

Bairro Pampulha – Campus UFMG 

Belo Horizonte/MG 

27 de 

junho 

 de 2022 

 

às 10hs 

BERNARDO DO VALE ARAÚJO MELO 91276 

EVANDRO PEDRO ROSA 89669 

JOSÉ MARIA DA SILVA 90250 

LAYANNE DUARTE FERREIRA 91711 

SUELLEN OLIVEIRA DOS SANTOS 92050 

WENDEL MAGNO DE SOUZA 92009 
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