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Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal do Espírito Santo

EDITAL Nº 62, DE 16 DE MARÇO DE 2022

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas atribuições, torna público a

Retificação do Edital nº 70/2021-R de abertura de Concurso Público para os cargos técnico-

administrativos em educação do Quadro Permanente desta Universidade, publicado no Diário Oficial da

União de 31 de dezembro de 2021, seção 3, pág. 115, conforme a seguir:

1) No item 2, para o cargo Analista de Tecnologia da Informação - local de trabalho: Vitória/ES,

ALTERAR, passando a valer a seguinte redação: "Total de vagas: 04; Vagas na modalidade Ampla

Concorrência: 03"

2) No item 2, para o cargo Técnico em Contabilidade - local de trabalho: Vitória/ES, ALTERAR,

passando a valer a seguinte redação: "Total de vagas: 04; Vagas na modalidade Ampla Concorrência: 03"

3) No item 15.5, ALTERAR, passando a valer a seguinte redação: "15.5 Os procedimentos de

heteroidentificação da autodeclaração étnico-racial serão realizados nos termos da Portaria Normativa nº

4/2018-SGP/MP e poderão ser promovidos excepcionalmente sob a forma telepresencial, mediante

utilização de recursos de tecnologia de comunicação."

4) No item 15.9, ALTERAR, passando a valer a seguinte redação: "15.9 O procedimento de

heteroidentificação da autodeclaração étnico-racial será feito antes da divulgação do resultado final, por

meio de convocação na data provável de 1º de junho de 2022, no qual constarão os nomes e números de

inscrição dos candidatos, a forma de apresentação dos candidatos (presencial ou telepresencial), a data e

o local em que estes deverão se apresentar, uma vez que é obrigatória a presença do candidato. Não

haverá nova convocação para a avaliação de que trata o item 15.8, seja qual for o motivo alegado para

justificar o atraso ou a ausência do candidato inscrito como pessoa negra. Aquele que não comparecer na

data e no local especificado na convocação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação

suplementar de candidatos não habilitados, conforme disposto no §5º, Art. 8º da Portaria Normativa nº

4/2018-SGP/MP. A convocação para o procedimento de verificação da autodeclaração étnico-racial será

feita por meio de edital publicado no sítio eletrônico do concurso no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito)

horas de antecedência da verificação. Também será enviado e-mail para os candidatos convocados para o

procedimento."

Os demais itens permanecem inalterados.

RONEY PIGNATON DA SILVA

Vice-Reitor no exercício da Reitoria

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


