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2ª Chamada para Procedimento de Heteroidentificação:

Cronograma :

Procedimento

Data

Procedimento de heteroidentificação (cotas raciais L2, L4, L6 e L8)

03 de setembro

Divulgação do resultado preliminar do procedimento de
heteroidentificação

08 de setembro

Interposição de recursos a eventual indeferimento no procedimento
de heteroidentificação

10 de setembro

Divulgação do resultado final do procedimento de
heteroidentificação

13 de setembro

Procedimento de Heteroidentificação (cotas L2, L4, L6 e L8):

Os candidatos aprovados nas cotas L2, L4, L6 e L8, autodeclarados pretos ou pardos, deverão passar pelo
procedimento de heteroidentificação, no dia, horário e endereço eletrônico estabelecidos na tabela abaixo.
Em caso de dúvidas o candidato deverá entrar em contato através do e-mail
sg-neabi@ifsul.edu.br

Técnico Integrado em Informática

CANDIDATO

DATA

HORARIO

ENDEREÇO(ACESSAR
LINK)

GABRIEL PEDROSO DA SILVA

03/09

19:00

meet.google.com/sjg-eirs-nft

MARIA EDUARDA CARPES AUZANI

03/09

19:10

meet.google.com/sjg-eirs-nft

BARBARA STÉFANI MARQUES DA

03/09

19:20

meet.google.com/sjg-eirs-nft

03/09

19:30

meet.google.com/sjg-eirs-nft

03/09

19:40

meet.google.com/sjg-eirs-nft

SILVA
LUANA KAROLINE DA ROSA
FERREIRA
YURI GABRIEL RUSSEL DE
OLIVEIRA

LUCAS NUNES FERREIRA

03/09

19:50

meet.google.com/sjg-eirs-nft

JULIANA MEDEIROS DE ALMEIDA

03/09

20:00

meet.google.com/sjg-eirs-nft

JESUS DAVID JIMENEZ OSORIO

03/09

20:10

meet.google.com/sjg-eirs-nft

KETLYN NICOLE DOS SANTOS LIMA

03/09

20:20

meet.google.com/sjg-eirs-nft

GUSTAVO RAPHAEL SANTANA DA

03/09

20:30

meet.google.com/sjg-eirs-nft

VITÓRIA CAROLINA ALVES COLLET

03/09

20:40

meet.google.com/sjg-eirs-nft

JULIA FURTADO DE ARAUJO

03/09

20:50

meet.google.com/sjg-eirs-nft

TALIA DE MELLO

03/09

21:00

meet.google.com/sjg-eirs-nft

ROSA

Orientações e informações importantes para o procedimento de heteroidentificação:

Os candidatos deverão participar do procedimento de heteroidentificação conforme data, horário e
endereço eletrônico (link de acesso) encaminhado para o e-mail informado nesse documento.
O candidato deverá respeitar o horário informado.
O procedimento ocorrerá em uma sala virtual de conferência web do Google Meet. Os candidatos
precisarão de uma conta Gmail (gratuita) para acessar a sala virtual.
É obrigatória a apresentação do documento de identificação no momento do procedimento de
heteroidentificação.
Os candidatos devem 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.
É obrigatório, ao comparecer a sala virtual, manter a webcam (câmera) do seu computador ou
celular ligada para que os membros da banca possam fazer contato visual com o candidato.
Os candidatos menores de 16 anos devem estar acompanhados de um responsável durante o
procedimento de heteroidentificação.
Os candidatos terão 24h a partir da data de publicação do resultado preliminar para interpor
eventuais

recursos

a

indeferimentos.

O

endereço

para

encaminhar

recursos

é:http://gg.gg/recurs oheteroidentificacao
Conforme edital, os candidatos convocados que não comparecerem online no dia e hora marcados
perderão o direito às vagas e não retornarão para a lista do Acesso Universal.
Os candidatos em espera que tiverem sua autodeclaração validada pela comissão de
heteroidentificação ficam aptos para as demais chamadas.
Dúvidas gerais sobre o procedimento de heteroidentificação podem ser sanadas através do e- mail
sg-neabi@ifsul.edu.br.

