
 
 

PROCESSO SELETIVO 05/2021 
 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENGENHARIA ELÉTRICA  
COM ÊNFASE EM SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS À AUTOMAÇÃO 

 
CONVOCAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 
Todos os candidatos que se inscreveram na vaga reservada como negros (pretos ou pardos) 
estão sendo convocados a participar de procedimento complementar de verificação da autode-
claração  a ser realizada pela comissão específica  para este fim estabelecida  pelas portarias nº 
457, de  31.08.2020 e nº 595, de  10.11.2020. 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS 

Nº               
INSCRIÇÃO 

NOME DATA HORÁRIO 

20 Defersom Wilham Dias Souza 

09/02/2021 14h00min 

160 Vinícius Silva Dutra 

190 Leonardo Sossai Boone 

200 José Luiz dos Santos Gabriel 

220 Paulo Vitor Souza Lopes 

230 Renan Georgio Carvalho Cuzzuol 
     

O link da sala será enviado por e-mail. O mesmo não poderá ser divulgado. 
 
A Banca de Verificação de Candidatos que optaram por reserva de vaga para negros (pretos ou 

pardos) acontecerá no dia 09 de fevereiro de 2021, as 14h, de forma remota (entrevistas 
remotas com acesso a sala de web conferência). 
 
Cada entrevista remota acontecerá com uma banca formada por 3 especialistas e o candidato, 
podendo durar de 10 a 20 min. O link específico para acessar um ambiente remoto será  
enviado para o e-mail do candidato. Todos os candidatos acessarão a sala virtual ao mesmo 
tempo, e haverá uma sala virtual anexa que cada candidato acessará à medida em que a sua 
banca acontece. Importante observar as recomendações feitas ao candidato que passará pela 
banca de arguição. 
 
1 – Será utilizada a sala do Google Meet. Observe a plataforma de conferência – Google Meet. 
(https://meet.google.com/). 
 
2 - Bancas de especialistas. A banca será formada por 3 especialistas. No entanto, se houver 
algum problema de conexão, deve-se garantir um mínimo de 2 especialistas na banca 



examinadora. Qualquer dúvida o candidato poderá entrar em contato pelo e-mail 
ppgee.vi@ifes.edu.br. 
 
3. Orientações acerca do uso do Google Meet disponíveis na internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=u1Eq2ndy4jk. 
 
4. A entrevista não é pública e participarão da banca somente o candidato e os membros da 
banca. Qualquer participação externa, mesmo que como ouvinte pode levar o candidato à 
eliminação do processo seletivo. 
 
5. Problemas de conexão do candidato. Se houver qualquer problema de conexão na hora da 
entrevista,a banca poderá aguardar até 10 min para que o candidato reestabeleça a sua 
conexão. Restabelecido a conexão, o candidato continuará o processo de entrevista. No caso de 
impedimento da banca, o candidato será contatado para remarcar nova avaliação. Somente 
será possível dara o candidato uma chance de remarcação. Qualquer dúvida o candidato 
poderá entrar em contato pelo e-mail ppgee.vi@ifes.edu.br. 
 

6-O Procedimento de Verificação da Autodeclaração será gravado em áudio e vídeo e para a 
verificação da autodeclaração será considerado única e exclusivamente o fenótipo negro como 
base para análise, excluídas as considerações sobre ascendência e documentos. 

Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente 
a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais que, combinados ou não, permitirão 
validar ou invalidar a autodeclaração. 

 

7-O resultado do Procedimento de Verificação da Autodeclaração está previsto para o dia 
10/02/2021, e será divulgado no site www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos,  cabendo 
recurso administrativo no dia 11/02/2021, em formulário (ANEXO IX do edital PS 05/2021) 
devidamente preenchido, assinado e digitalizado, enviado para o endereço de e-mail 
ppgee.vi@ifes.edu.br, assunto: RECURSO PS 05/2021 – PGEE/IFES, e anexar em um só arquivo 
de até 1MB no formato PDF. 

O recurso será apreciado por comissão recursal e o resultado está previsto para o dia 
01/03/2021, e será divulgado no site www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos. 

Não haverá necessidade de participação pessoal da/do candidata/candidato sendo a análise 
recursal realizada com base nas gravações de áudio e vídeo da Comissão de Verificação a qual 
tenha sido submetido a/o candidata/candidato. 

 


