
 
 
         

1 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

EDITAL nº 128/2022 – PROGEPE 

 
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA COM A BANCA DE VERIFICAÇÃO DE 

CANDIDATOS NEGROS EM AMBIENTE VIRTUAL - DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA 
 

OPró-Reitor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições, tendo em vista a competência que lhe é 
conferida pela Portaria nº 2.590 de 26 de setembro de 1997, atendendo ao disposto no item 4.11 do Edital 
nº 94/2022 e na Portaria normativa nº 4, de 06/04/18, RESOLVE: 

 

1 Convocar os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital para a realização da entrevista 
de verificação de candidato negro em ambiente virtual. 

2 Comunicar que, o candidato inscrito para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros 
deverá, em virtude de sua necessária convocação, ratificar verbalmente - durante a entrevista com 
a Banca de Verificação -, que é pertencente à etnia negra e de que possui os traços fenotípicos 
que o caracterizam como de cor preta ou parda. 

2.1 Para a realização da entrevista, o candidato deve estar ciente de que o critério que será utilizado 
na entrevista individual pela Banca será o fenotípico, em que não é suficiente, apenas, a 
comprovação da descendência, mas também que o próprio candidato possa ser identificado 
como sendo de cor preta ou parda, de etnia negra. 

3 Informar que a Banca de Verificação de Afrodescendência ocorrerá no dia 20/05/2022, em 
ambiente virtual. 

4 Informar os candidatos convocados que o Comprovante de Ensalamento com as informações de 
data, hora e link para submissão à Banca em ambiente virtual, estará disponível em link específico 
no site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) no dia 17/05/2022. 

4.1 O candidato convocado deverá apresentar, quando da entrevista com a Banca de Verificação, 
documento de identidade original, conforme os subitens 9.5 e 9.5.1 do Edital nº 94/2022, sob pena 
de não prosseguir na entrevista, via de consequência deixará de concorrer às vagas reservadas 
aos candidatos negros, concorrendo exclusivamente na ampla concorrência. 

4.2 O candidato não poderá prosseguir na entrevista com a Banca de Verificação se, no início, não 
apresentar documento de identidade original nos termos do subitem anterior deste Edital, 
deixando, consequentemente, de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 

5 Determinar que, para a participação na entrevista com a Banca de Verificação em ambiente 
virtual, o candidato deverá obrigatoriamente adotar os seguintes procedimentos: 

a) Usar roupas claras; 

b) Providenciar ambiente com iluminação adequada para o rosto; 

c) Não usar nenhum tipo de maquiagem; 

d) Não usar qualquer adereço;  

e) Obedecer às solicitações dos membros da banca; 

f) Assegurar que tenha uma conexão segura de internet; 

g) Utilizar dispositivo com câmera, microfone e alto-falante, como Computador Pessoal (PC) ou 
dispositivos móveis (smartphone ou tablet).  
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6 Comunicar que a entrevista com a Banca de Verificação em ambiente virtual será gravada em 
áudio e vídeo, sendo que a recusa do candidato em se submeter a esse procedimento importará 
na perda do direito de concorrer às vagas reservadas.  

7 Alertar ao candidato que não acessar o ambiente virtual no período de agendamento para a 
realização da entrevista de verificação, ou que se recusar a atender os procedimentos descritos no 
subitem 4.1 e itens 5 e 6 deste Edital, ou ainda que seja entrevistado e não atenda aos requisitos 
do subitem 2.1 deste Edital e 4 do Edital nº 94/2022, deixará de concorrer às vagas reservadas 
aos candidatos negros. 

8 Informar que no dia 23/05/2022 será disponibilizado no site do NC/UFPR o acesso ao resultado 
provisório da entrevista de verificação. 

8.1 A partir da divulgação do resultado provisório da entrevista, será admitido a apresentação de 
recurso contra o resultado da avaliação efetuada pela Banca de Verificação, devendo o mesmo ser 
encaminhado através de formulário próprio disponibilizado no site do NC/UFPR, entre a 00h01min 
do dia 23/05/2022 e às 23h59min do dia 24/05/2022. 

8.2 Por ocasião da interposição de recurso descrito no subitem 8.1, será facultado ao candidato o 
envio (upload) de eventuais documentos, nos formatos PDF ou JPEG, até o limite de 5 (cinco) 
arquivos com no máximo 15Mb cada arquivo. 

8.3 Para a análise dos recursos, não será necessária a presença do candidato, pois a Banca de 
Verificação fará uso das imagens registradas em vídeo e dos eventuais documentos que forem 
apresentados. 

8.4 O resultado definitivo da entrevista de verificação de afrodescendência será publicado até o dia 
31/05/2022. 

8.5 Após o resultado definitivo da Banca de Verificação, se houver a necessidade, a relação nominal 
das inscrições homologadas, considerando a categoria de concorrência dos candidatos, poderá ser 
retificada. 

9 Recomendar aos candidatos que além das orientações constantes do presente edital, igualmente 
observem as demais disposições do Edital nº 94/2022 em relação a presente fase do Concurso 
Público. 

10 Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. 

11 E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital. 

 
 

Curitiba, PR, 11 de maio de 2022. 
 
 
 

Douglas Ortiz Hamermuller 
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 
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Anexo 

 

Protocolo Nome do(a) Candidato(a) Cargo 

698 AILTON DA SILVA Técnico em Radiologia - Curitiba - PR 

1114 ALEXANDRE LIMA DE ANDRADE Engenheiro Agrônomo - Paranavaí - PR 

601 ANDERSON FRAGA DA CRUZ Biólogo - Curitiba - PR 

312 ANDRÉ LUIS MARTINS Biólogo - Curitiba - PR 

589 ANGELET SYLVEUS Biólogo - Curitiba - PR 

711 ANGELICA NATALINA SANTOS DA COSTA MONTEIRO Técnico em Farmácia - Curitiba - PR 

556 APOLIANA REIS DA SILVA Odontólogo - Curitiba - PR 

424 AUDIA BRITO RODRIGUES DE ALMEIDA Biólogo - Curitiba - PR 

824 CHRISTIANE DIAS RODRIGUES Biólogo - Curitiba - PR 

5 DANIEL DA SILVA SANTOS Técnico em Agropecuária - Palotina - PR 

449 DÉBORA LEITE RODRIGUES DO CARMO Biólogo - Curitiba - PR 

1006 DIEGO LUIS GUEDES DE SOUZA Biólogo - Curitiba - PR 

1015 DOUGLAS TOLEDO BATISTA Estatístico - Curitiba - PR 

517 EDICLEIA FURLANETTO Estatístico - Curitiba - PR 

56 EDINALDO FRANCO MENDES Engenheiro Agrônomo - Paranavaí - PR 

45 EDUARDO ALVES GUILHERME Médico - Psiquiatria - Curitiba - PR 

931 ELAINE ANDRADE CRAVO Médico - Psiquiatria - Curitiba - PR 

745 ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA ABREU Biólogo - Curitiba - PR 

535 ELIZABETH VALENTIN DE SOUZA BRAZ Biólogo - Curitiba - PR 

1026 FABRÍCIO GUIMARAES RODRIGUES Odontólogo - Curitiba - PR 

739 FERNANDA BARROS DE OLIVEIRA Odontólogo - Curitiba - PR 

244 FRANCIELLE COIMBRA DA LUZ Técnico em Radiologia - Curitiba - PR 

954 GEOVANNI RIBEIRO LOIOLA Biólogo - Curitiba - PR 

204 HELENILSON DE OLIVEIRA FRANCELINO Técnico em Agropecuária - Palotina - PR 

918 JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA Biólogo - Curitiba - PR 

804 JEISSIANE BARBARINE DE OLIVEIRA Odontólogo - Curitiba - PR 

13 KATIA MARTINS JULIAO Técnico em Farmácia - Curitiba - PR 

28 LUCIANA DA SILVA Técnico em Farmácia - Curitiba - PR 

179 LUIZ FELIPE INÁCIO DOS SANTOS Engenheiro Agrônomo - Paranavaí - PR 

1091 MARCELLO LOCATELLI BARBATO Biólogo - Curitiba - PR 

318 MARINA DA SILVA RICARDO Biólogo - Curitiba - PR 

1010 MAYANA FERREIRA NASCIMENTO Biólogo - Curitiba - PR 

209 MICAELLEN LETÍCIA LIMA OLIVEIRA Odontólogo - Curitiba - PR 

900 MURIELL RODRIGUES FAUTH Técnico em Radiologia - Curitiba - PR 

1149 NATALIA CRISTHIE SANTIAGO Biólogo - Curitiba - PR 

755 PAULO SOARES RIBEIRO Técnico em Radiologia - Curitiba - PR 

1053 TATIANE DE FÁTIMA DANTAS DE ASSUNÇÃO Técnico em Radiologia - Curitiba - PR 

271 UILTON JOSÉ LIMA PINHEIRO Médico - Clínica Geral - Palotina - PR 

582 VANDER SILVA ALVES Biólogo - Curitiba - PR 

 


