CRONOGRAMA PARA PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
2ª. EDIÇÃO COMPLEMENTAR
Vestibular de Verão/2021-2 – Edital 040/2021

** RETIFICAÇÃO DE DATA DOS PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO,
RESULTADO PRELIMINAR E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS **

Técnico em Eletromecânica
Resumo do cronograma:
Procedimento de heteroidentificação (cotas raciais – L2, L4, L6 e L8)
Divulgação do resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação
Interposição de recursos a eventual indeferimento no procedimento de
heteroidentificação
Divulgação do resultado final do procedimento de heteroidentificação

20/07/2021 E
22/07/2021
23/07/2021
26/07/2021
03/08/2021

Candidatos/as aprovados/as e suplentes convocados/as para o procedimento de
heteroidentificação (apenas para os/as candidatos/as inscritos/as pelas modalidades
de cotas raciais – L2 e L4):

Candidato/a

Situação

Data

Endereço eletrônico –
acessar link

Horário

Fábio Henrique Rodrigues

Em espera

20/07/2021

19:00–19:10

meet.google.com/amu-kjca-wmj

Rogério Silveira Machado

Em espera

22/07/2021

19:10–19:20

meet.google.com/amu-kjca-wmj

Kesler Duarte do Monte

Em espera

20/07/2021

19:20–19:30

meet.google.com/amu-kjca-wmj

Douglas Machado

Em espera

20/07/2021

19:30–19:40

meet.google.com/amu-kjca-wmj

Orientações para o procedimento de heteroidentificação:
•

Os/as candidatos/as convocados/as deverão participar do procedimento da Comissão de
Heteroidentificação conforme data, horários e endereço eletrônico indicados na tabela acima com
documento de identificação válido em mãos.

•

Os/as candidatos/as “em espera” convocados/as não têm garantia de vaga.

•

O procedimento ocorrerá em uma sala virtual do Google Meet no endereço eletrônico indicado. O/A
candidato/a precisará de uma conta Gmail (gratuita) para acessar a sala virtual.

•

Os
candidatos/as
deverão
assistir
ao
vídeo
explicativo
disponível
https://www.youtube.com/watch?v=A4_moyN265A antes do procedimento de heteroidentificação.

em

•

O/A candidato/a deve comparecer na sala virtual estando em um ambiente bem iluminado, com uma
conexão estável de internet e sem adereços como bonés, óculos escuros e toucas.

•

O resultado preliminar do procedimento será publicado no dia 23/07/2021 a partir das 14h e os/as
candidatos/as terão até as 23h59 do dia 26/07/2021 para interpor eventuais recursos a indeferimentos.

•

O endereço para encaminhar recursos é: http://gg.gg/recursoheteroidentificacao.

•

O resultado final do procedimento será publicado a partir das 18h do dia 03/08/2021.

Para esclarecimento de dúvidas, entrar em contato com a Comissão através do telefone (51)
99850.0807.

