MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
GABINETE DA REITORIA

EDITAL Nº 07/2020, DE 22 DE ABRIL DE 2020

CONVOCAÇÃO
PARA
PROCEDIMENTO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS QUE SE
DECLARARAM NEGROS OU PARDOS – EDITAL 41/2018 –
INCLUSÃO 01
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA
BAHIA, no uso das suas atribuições legais, e no interesse da Administração, torna
pública a convocação dos candidatos que se autodeclararam negros (pretos e pardos)
para comparecerem à entrevista por videoconferência a ser realizada com a Comissão de
Heteroidentificação, de acordo com a Portaria Normativa MPOG nº 4, de 06 de abril de
2018, Resolução Consuni 03/2019 e o Edital nº 41/2018-Inclusão 01, publicado no
DOU de 30/05/2019, Seção 3, p. 171, retificado no DOU de 04/06/2019, Seção 3, p. 95,
no DOU de 17/06/2019, Seção 3, p. 54, no DOU de 01/07/2019, Seção 3, p. 72, e no
DOU de 24/07/2019, Seção 3, p. 72, para efeito de avaliação do fenótipo dos
candidatos.
1. RELAÇÃO DE CANDIDATOS, LOCAIS E HORÁRIOS DA
ENTREVISTA PRESENCIAL
DIA: 27/04/2020 (SEGUNDA-FEIRA)
LINK DE ACESSO: meet.google.com/ymm-vzay-juy
ORDEM
01

NOME
MARIO DOS SANTOS BULHÕES

HORÁRIO DE INÍCIO DA
ENTREVISTA
14h30min

2. DA ENTREVISTA POR VIDEOCONFERÊNCIA
2.1. Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, contida na Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do
Ministério da Saúde, os candidatos listados no item 1 deste edital deverão se submeter à
entrevista com a Comissão de Heteroidentificação por meio de videoconferência.
2.2. A entrevista será realizada por videoconferência na web utilizando o
serviço hangout meet;

a) Somente será permitida a entrevista por videoconferência através do
serviço web mencionado acima;
b) O(A) candidato(a) deverá possuir dispor de computador, notebook ou
smartphone compatível com o serviço acima.
c) O(A) candidato(a) deverá estar posicionado em local bem iluminado de
modo a possibilitar a avaliação fenotípica pela Comissão de Heteroidentificação;
d) O(A) candidato(a) deverá apresentar o original do documento de
identificação nacional com foto. Em caso contrário, será impedido de realizar a
entrevista para heteroidentificação.
e) O(A) candidato(a) deverá fazer contato (teste de conexão), com a
Comissão de Heteroidentificação, 10 minutos antes do horário de sua entrevista;
f) No dia e horário agendados para a entrevista por videoconferência deverá
o candidato seguir os seguintes procedimentos:
- Verificar se os dispositivos webcam, microfone e fones de ouvido ou
caixa de som, estão em perfeito funcionamento;
- Acessar o link meet.google.com/ymm-vzay-juy no seu computador
desktop, notebook ou celular;
g) Fica estabelecido que, havendo impossibilidade de conexão ao início da
entrevista, decorrente de falha oriunda do equipamento ou da conexão da parte do(a)
candidato(a), a mesma será cancelada após 03 tentativas, ficando a entrevista
classificada como um caso de ausência do(a) candidato(a), implicando automaticamente
na eliminação do concurso;
h) Fica estabelecido que, havendo descontinuidade de conexão ao início da
entrevista, ou no seu decorrer, que dure mais do que 10 (dez) minutos, a entrevista será
cancelada. O setor de informática da UFOB será acionado para diagnosticar os motivos
da ocorrência. Ficando evidenciado que houve falha em estabelecer ou manter contato
oriunda dos sistemas da UFOB, a entrevista será reagendada em prazo. Caso fique
evidenciado o contrário, ou seja, que a falha foi oriunda do equipamento ou da conexão
da parte do(a) candidato(a), a entrevista será classificada como um caso de ausência
do(a) candidato(a), ficando o(a) mesmo(a) automaticamente eliminado(a) do concurso;

CRONOGRAMA RESUMIDO
Realização das entrevistas por videoconferência com a Comissão de
Heteroidentificação:

27/04/2020

Resultado das entrevistas por videoconferência (previsão):

28/04/2020

Período de interposição de recurso:

29/04/2020

Análise dos pedidos de recurso pela Comissão Recursal:

30/04/2020

Resultado dos pedidos de recurso (previsão):

04/05/2020

JACQUES ANTONIO DE MIRANDA
Reitor

