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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA  
DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

 

A Comissão Organizadora do concurso público, regido pelo Edital PRODGEP 01/2022, 

vem, por meio deste comunicado, TORNAR PÚBLICO o resultado preliminar (sub judice) do 

procedimento de heteroidentificação da candidata CAROLINE STEFHANE YUNES VIEIRA 

MENDES - inscrição n. 899. 

Oportunamente, a Comissão esclarece aos candidatos que: 

1. Devido ao fato de não haver pontuação suficiente da candidata para figurar no 

quantitativo previsto nos termos do Decreto 9.739/2019, o presente resultado NÃO altera a 

listagem de candidatos publicada em 20/06/2022 (Resultado Preliminar do Concurso 

Público), sendo a presente publicação tão somente, o resultado apresentado pela Comissão 

formada para o procedimento de heteroidentificação sub judice; 

2. A comissão de heteroidentificação, nos termos do Edital n. 01/2022 teve ampla 

competência deliberativa para avaliar a autodeclaração prestada pelo candidato e emitir 

parecer conclusivo, favorável ou não, considerando os aspectos fenotípicos do mesmo, nos 

termos da Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, Secretaria de Gestão de Pessoas do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (item 2.10 do edital); 

3. Nos termos do item 2.21 do Edital, a candidata poderá interpor pedido de 

reconsideração, no prazo de dois dias, devendo este ser interposto exclusivamente via internet, 

por meio do e-mail concurso.prodgep@ufac.br, uma vez que já transcorreram os prazos 

recursais através dos links do certame; 

4. O pedido de reconsideração (interposição de recurso) poderá ser feito nos dias 

23/06/2022 e 24/06/2022, podendo a candidata interpor apenas um recurso, no qual deve 

suscitar todos os pontos que entenda haver necessidade de retificação; 

5. Considerando que o presente resultado (independente da resposta apresentada 

pela Comissão de Heteroidentificação ou da Comissão Recursal) NÃO ALTERA a 

publicação do Resultado Preliminar do Concurso Público (publicada em 20/06/2022), 

continuam mantidas as datas estabelecidas no cronograma final do concurso público. 

6. Dúvidas e esclarecimentos devem ser direcionados à Comissão, 

EXCLUSIVAMENTE através do e-mail concurso.prodgep@ufac.br. 

Rio Branco/AC, 22 de junho de 2022. 
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