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PROCESSO SELETIVO 2018 

CONVOCAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO  

AOS CANDIDATOS INSCRITOS PELOS GRUPOS DE CONCORRÊNCIA C, D, G e H 

(CANDIDATOS PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS) 

Os candidatos autodeclarados preto, pardo ou indígena, nos grupos de concorrência C, D, G e H, que 

envolvem declaração de cor/etnia, deverão adotar o seguinte procedimento para realização da verificação: 

a) A partir da convocação para a verificação da autodeclaração, em lista publicada no endereço 

eletrônico www.ifsertao-pe.edu.br, o candidato deverá preparar-se para a entrega de formulário 

padrão, devidamente preenchido (Anexo III), entrega da foto 3x4, colorida com fundo branco, sem 

retoques, photoshop ou similares, conforme determina o item 14 do Edital nº 55 do Processo 

Seletivo 2018 e cópia de documento oficial com foto; 

b) O candidato entregará ao fiscal de sala, no dia da prova (03/12/2017), o formulário preenchido, 

com a foto 3x4 grampeada ao formulário (com seu nome atrás da foto e, cópia do documento 

oficial, ao fiscal da sala que fará a prova. 

c) No decorrer da prova, o Fiscal de sala fará a identificação do candidato, na lista de frequência, para 

todos os candidatos; 

d) Num segundo momento, o fiscal, através da lista de candidatos inscritos pelos grupos de 

concorrência C, D, G e H, deverá identificar o candidato que encontra-se na sala, realizando a prova 

e, recolher a documentação, fazendo as marcações dos itens entregues pelo candidato;  

e) O candidato inscritos pelos grupos de concorrência C, D, G e H deverá assinar uma lista de 

frequência específica para entrega da documentação, como comprovação; 

f) O candidato receberá do fiscal de sala um protocolo de recebimento da documentação; 

g) O candidato inscritos pelos grupos de concorrência C, D, G e H, poderá proceder a entrega da 

documentação para verificação de autodeclarado nos dias após a prova escrita: dias 05, 06 e 

07/12/2017, no Campus que pretende cursar, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17 horas; 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/

