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RELATORIO 

 

ETAPA RESPOSTA RECURSO HETEROIDENTIFICAÇÃO 

 

Câmara Municipal de Aracaju, através da Comissão de Heteroidentificação, e nomeada pela 

Portaria de nº: 1.077 de 25 de março de 2022,  realizou em 28 de março de 2022,  o processo 

de validação do autodeclarados negros, pardos ou pretos, que foram avaliados quanto à 

validade dessas informações, referente ao Concurso Publico nº: 001/2022,  destinado ao 

provimento de 52 (cinquenta e duas) e cadastro reserva, para cargos de Nível Médio, 

Técnico e de Nível Superior, bem como a formação de cadastro de reserva no período de 

vigência do concurso público. 

 

Esse procedimento é regulamentado pela portaria a Portaria Normativa n º 4, de 6 de abril de 

2018, que instaura as bancas heterogêneas (formadas por pessoas de diversas cores, gênero e 

naturalidade distintas) como dispositivo complementar à autodeclaração, para fins de 

preenchimento das vagas reservadas para candidatos negros nos concursos públicos. 

Para reconhecer uma pessoa socialmente como negra/parda a banca de heteroidentificação 

utilizou o conceito de raça social, que é explicado pelo antropólogo Kabengele Munanga 

como uma categoria construída a partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele, o tipo 

do cabelo e outros critérios morfológicos que denotem o indivíduo como afro-brasileiro.  

 

Assim, não são consideradas as características biológicas, genéticas ou a sua ascendência, ou 

seja, se tem pais ou avós negros. Prevalece o conjunto de características negroides 

visivelmente inscritas no corpo dos candidatos.  

 

A Comissão de heteroidentificação reconhecem os negros para que pessoas que não sejam 

desse grupo racial não sejam destinatários da política de cotas raciais. A autocompreensão do 

candidato acerca de si mesmo é atestada nesse processo pela banca, que é composta por 

olhares diferentes, diversos, por mais de uma concepção de mundo, para abarcar a 

complexidade dos tipos humanos brasileiros. 

http://www.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fportal.in.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_auth%3D7Ijzpe8i%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=9714349&_101_type=content&_101_groupId=68942&_101_urlTitle=portaria-normativa-n-4-de-6-de-abril-de-2018-9714345&_101_redirect=http%3A%2F%2Fportal.in.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_entryClassName%3D%26_3_modifiedselection%3D1%26_3_keywords%3DPortaria%2BNormativa%2Bn%25C2%25BA%2B4%252C%2Bde%2B06%2Bde%2Babril%2Bde%2B2018%2B%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D15_PORTLET_9746965%252C15_PORTLET_9745704%252C15_PORTLET_9745678%252C15_PORTLET_9713891%252C15_PORTLET_9746471%252C15_PORTLET_9729584%252C15_PORTLET_9729558%252C15_PORTLET_9746484%252C15_PORTLET_9729571%252C15_PORTLET_9718494%252C15_PORTLET_9749032%252C15_PORTLET_9749045%252C15_PORTLET_9749019%252C15_PORTLET_9718117%252C15_PORTLET_9743598%252C15_PORTLET_9749006%252C15_PORTLET_9726151%252C15_PORTLET_9744742%252C15_PORTLET_9715816%252C15_PORTLET_9717090%26_3_modifieddayFrom%3D10%26_3_ddm_21040_artCategory_pt_BR_sortable%3D%26_3_format%3D%26_3_modifiedfrom%3D10%252F04%252F2018%26_3_formDate%3D1523357551213%26_3_modified%3D%255B20180410000000%2BTO%2B20180410235959%255D%26_3_modifieddayTo%3D10%26_3_modifiedto%3D10%252F04%252F2018%26_3_groupId%3D0%26_3_ddm_21040_pubName_pt_BR_sortable%3D%26_3_ddm_21040_artType_pt_BR_sortable%3D%26_3_modifiedyearTo%3D2018%26_3_ddm_21040_artSection_pt_BR_sortable%3D%26_3_modifiedyearFrom%3D2018%26_3_modifiedmonthFrom%3D3%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_modifiedmonthTo%3D3&inheritRedirect=true
http://www.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fportal.in.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_auth%3D7Ijzpe8i%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=9714349&_101_type=content&_101_groupId=68942&_101_urlTitle=portaria-normativa-n-4-de-6-de-abril-de-2018-9714345&_101_redirect=http%3A%2F%2Fportal.in.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_entryClassName%3D%26_3_modifiedselection%3D1%26_3_keywords%3DPortaria%2BNormativa%2Bn%25C2%25BA%2B4%252C%2Bde%2B06%2Bde%2Babril%2Bde%2B2018%2B%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D15_PORTLET_9746965%252C15_PORTLET_9745704%252C15_PORTLET_9745678%252C15_PORTLET_9713891%252C15_PORTLET_9746471%252C15_PORTLET_9729584%252C15_PORTLET_9729558%252C15_PORTLET_9746484%252C15_PORTLET_9729571%252C15_PORTLET_9718494%252C15_PORTLET_9749032%252C15_PORTLET_9749045%252C15_PORTLET_9749019%252C15_PORTLET_9718117%252C15_PORTLET_9743598%252C15_PORTLET_9749006%252C15_PORTLET_9726151%252C15_PORTLET_9744742%252C15_PORTLET_9715816%252C15_PORTLET_9717090%26_3_modifieddayFrom%3D10%26_3_ddm_21040_artCategory_pt_BR_sortable%3D%26_3_format%3D%26_3_modifiedfrom%3D10%252F04%252F2018%26_3_formDate%3D1523357551213%26_3_modified%3D%255B20180410000000%2BTO%2B20180410235959%255D%26_3_modifieddayTo%3D10%26_3_modifiedto%3D10%252F04%252F2018%26_3_groupId%3D0%26_3_ddm_21040_pubName_pt_BR_sortable%3D%26_3_ddm_21040_artType_pt_BR_sortable%3D%26_3_modifiedyearTo%3D2018%26_3_ddm_21040_artSection_pt_BR_sortable%3D%26_3_modifiedyearFrom%3D2018%26_3_modifiedmonthFrom%3D3%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_modifiedmonthTo%3D3&inheritRedirect=true
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Desta feita, a identidade racial não depende apenas da percepção individual sobre si, mas da 

confirmação pelo grupo ao qual se declara fazer parte e pela definição dada pelos outros. Os 

traços fenotípicos, por serem aqueles que induzem à discriminação, são, portanto, o conjunto 

de regras que presidem a medida das identificações dos candidatos. 

 

Cumpre ressaltar que a presente comissão é composta por cinco membros e dois suplentes, 

todos com ampla experiência em comissões de heteroidentificação e as decisões foram 

unanimes, quando da avaliação dos recursos interpostos foram revistas as filmagens dos 

candidatos para subsidiar a presente decisão. 

 

Dessa forma concluímos pelo conhecimento dos recursos, por serem tempestivos, mas 

NEGANDO-LHES PROVIMENTO por entender que os candidatos, listados abaixo, não 

apresentam conjunto de características negroides, sendo , portanto, sua auto declaração 

INDEFERIDA. 

CARGO INSCRIÇÃO 

 

NOME DELIBERAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO 

TÉCNICO DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO  

103002046 Fernando 

Santos Lopes 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO  

103004450 Roberto 

Teixeira 

Santos 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO  

103001362 Verena 

Dalton Teles 

Jesus 

Barbosa 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

ANALISTA 

ADMINISTRATIVO  

103010721 Rodrigo Do 

Nascimento 

Fontes 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

ANALISTA 

ADMINISTRATIVO  

103035491 Débora De 

Lima Santos 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 
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ENFERMEIRO  103022153 Paula Mara 

Gomes Leite 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

JORNALISTA  103006641 Ivo Jeremias 

Barros De 

Brito 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

MÉDICO  103033133 Renata 

Hellen Silva 

Andrade 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

PROCURADOR 

JUDICIAL  

103000943 Pedro Durão 

Filho 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

PROCURADOR 

JUDICIAL  

103020215 Gustavo 

Siqueira De 

Melo 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

PROCURADOR 

JUDICIAL  

103048148 Yúri Koch 

Mattos I 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

TÉCNICO EM 

TAQUIGRAFIA  

103047119 Eduarda 

Almeida 

Guimarães 

INDEFERIDO Não apresentou conjunto de 

características negroides. 

 

PROCURADOR 

JUDICIAL  

103027429 Ubirajara 

Dos Santos 

Vasconcelos 

(AUSENTE) 

INDEFERIDO Não atendimento ao 3.1 e 3.2 do 

Edital de Convocação para 

Heteroidentificação publicado em 

23 de março de 2022. 

PROCURADOR 

JUDICIAL  

103000243 Raphael 

Rego Santos 

(AUSENTE) 

INDEFERIDO Não atendimento ao 3.1 e 3.2 do 

Edital de Convocação para 

Heteroidentificação publicado em 

23 de março de 2022. 

ANALISTA 

ADMINISTRATIVO  

103033176  PRISCYLLA 

CÉSAR 

FERREIRA 

PINTO 

(ausente) 

INDEFERIDO Não atendimento ao 3.1 e 3.2 do 

Edital de Convocação para 

Heteroidentificação publicado em 

23 de março de 2022. 

 

Aracaju, 30 de março de 2022. 
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Mário Eugênio Paula de Lima  

CPF Nº: CPF 517.***.525-20 

 

Laila Thaíse Batista de Oliveira 

CPF Nº:  034.***.355-19 

 

Thatiana Santos Menezes 

CPF Nº: 961.***.175-04 

 

Ilzver de Matos Oliveira 

CPF Nº: 982.***.595-87 

 

Gilman Ramos Santo 

CPF Nº: 236.***.715-04 


