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 Observações importantes para candidatos(as) autodeclarados(as) negras(os):  

 

1- Conforme Resolução CPP 09/2020, será realizado processo de verificação da 

autodeclaração de candidatos(as) autodeclarados(as) negros(os). Para isso, os(as) 

candidatos(as) nessa condição deverão participar de entrevista no dia 08/06, 

terça-feira, a partir de 9 horas.  

2- Em virtude do momento que estamos atravessando, o procedimento de 

verificação da autodeclaração do/a candidato/a negro/a se dará por via remota. 

Solicitamos que os/as candidatos/as compareçam à sala virtual, endereço abaixo, 

com 1 hora de antecedência, para se informar na sala de espera e evitar 

quaisquer problemas de conectividade, que é de responsabilidade exclusiva do/a 

candidato/a.  

3- Lembramos que, de acordo com o Art. 4º parágrafo 2º da resolução CPP 

09/2020, “O/A candidato/a que não comparecer perante à Comissão de 

Heteroidentificação no dia, horário e local estabelecidos em comunicação oficial 

da UnB terá a sua autodeclaração de negro/a não confirmada e será desligado/a 

do processo seletivo”.  

4- Solicitações a serem atendidas pelo/a candidato/a no dia do procedimento de 

heteroidentificação:  

a)  Apresentar-se munido de documento de identificação pessoal (Carteira de 

Identidade, CNH, passaporte etc);  

 



b) Estar em ambiente devidamente iluminado, de preferência com fundo claro 

(parede clara ou branca);  

c) Vestir-se com roupa clara, sem uso de quaisquer acessórios, tais como boné, 

chapéu, óculos escuros, maquiagem ou outros artifícios tecnológicos que 

impeçam, dificultem ou alterem a observação de suas características fenotípicas.  

 

5. Veja aqui o link de acesso para a entrevista de verificação da autodeclaração (Link 
da Sala de Espera no RNP): Link da Sala de Espera no RNP: 

  

https://conferenciaweb.rnp.br/events/banca-de-heteroidentificacao-sala-de-espera-8-de-
junho 

 

 

 Vejam a seguir algumas orientações complementares sobre o acesso às salas: 
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