
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

PARA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA 

 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições 

legais e regimentais e, em conformidade com o que lhe assegura o artigo 267 da Lei Estadual n° 6.677, 

de 26/09/94, a Lei Estadual nº 12.209, de 20 de abril de 2011 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 

15.805, de 30 de dezembro de 2014 e, em observância ao disposto na Lei nº 8.352, de 02/09/2002, na 

Resolução nº 970/2013 do Conselho Universitário (CONSU), nas alterações contidas Resolução nº 

1.509/2022 do Conselho Universitário (CONSU) e na Resolução nº 1.511/2022 do Conselho 

Universitário (CONSU), em conformidade com a Resolução COPE/SAEB nº 214/2022, constante do 

processo SEI nº 074.7082.2022.0006736-91 e da Autorização Governamental publicada no D.O.E de 

15 abril de 2022, CONVOCA os(as) candidatos(as) relacionados no ANEXO Único do Edital n.° 

034/2022 CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos destinado à seleção para o cargo de 

Professor(a) na Classe de Auxiliar, nível “A”,  *para a realização do procedimento de 

HETEROIDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA*, circunscrito às condições especificadas neste 

Edital. 

 

1.0 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1  O Concurso Público, regido pelo Edital n° 034/2022, por seus anexos, avisos complementares e 

eventuais retificações e organizado e executado pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas (PGDP), através da Comissão Especial de Concurso Público Docente (CECPD), instituída por 

meio da Portaria nº 315/2022, publicada no D.O.E. de 23 de abril de 2022, pelos Departamentos 

Acadêmicos da Universidade, em parceria com o Centro de Processos Seletivos (CPS) da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

 

1.2 Do total de vagas oferecidas durante o prazo de validade deste Concurso Público, 30% (trinta por 

cento), ou seja, 40 (quarenta) vagas foram reservadas aos(às) candidatos(as) que se autodeclararam 

pretos(as) e pardos(as) no ato da inscrição no certame visando seleção para o cargo de Professor(a) na 

Classe de Auxiliar, nível “A”,  em cumprimento ao disposto no artigo 49 da Lei Estadual nº 13.182 de 

06/06/2014, bem como às disposições do Decreto Estadual nº 15.353 de 08/08/2014.  

 

1.3 A relação de candidatos(as) convocados(as), constante do Anexo Único deste Edital, é composta 

pelos(as)  40 (quarenta) candidatos(as) aprovados(as) que se autodeclararam pretos(as) e pardos(as), 

optantes pela reserva de vagas, que obtiveram a melhor classificação geral no certame, por ordem de 

classificação, cujo critério é o de maior nota final/melhor classificação geral obtida pelo(a) 

candidato(a) cotista, observados os critérios de desempate previstos em Edital.  

 

1.3.1 Em caso de haver mais de um(a) candidato(a) que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as), 

optantes pela reserva de vagas aprovados(as) em uma mesma área/componente curricular, para 

cumprimento do art. 49 da Lei Estadual nº 13.182, de 06.06.2014, Resolução CONSU nº 1.511/2022   

será convocado(a) o candidato(a) de maior nota final. 



1.3.2 Será considerado(a) aprovado(a)  um candidato(a)  que se autodeclarou preto(a) ou pardo(a) por 

área/componente curricular, para efeito de reserva de vaga, com o objetivo de convocar, os/as 40 

(quarenta) candidatos(as) classificados(as)  de forma imediata, em obediência a Resolução CONSU nº 

1.511/2022.    

 

2.0  DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO FENOTIPICA 

2.1 O Procedimento de Heteroidentificação Fenotípica será realizado no dia 26 de junho de 2022, no 

Campus I da UNEB, na cidade de Salvador/Ba ou poderão optar pelo Campus da cidade no qual 

realizou as provas das fases anteriores, em igual endereço, conforme cronograma dos(as) 

candidatos(as) constante no ANEXO ÚNICO deste Edital. 

2.1.1. Será considerado(a) AUSENTE o(a) candidato(a) que se apresentar em local diverso ao 

indicado ao item 2.1., sob quaisquer alegações. 

2.2 Os portões serão abertos às 13h20min e fechados às 13h50min. O início do Procedimento de 

Heteroidentificação Fenotípica está previsto para as 14h00min. 

2.2.1 O(A) candidato(a) convocado(a) deverá comparecer ao local, data e horário designado para a 

realização do Procedimento de Heteroidentificação Fenotípica, com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos do horário estabelecido para o início do procedimento. 

2.3 Só será permitido ao(à) candidato(a) a realização do Procedimento de Heteroidentificação 

Fenotípica nas sedes dos Departamentos da UNEB, localizados na Capital e no interior do Estado da 

Bahia. Caso isso não ocorra o(a) candidato(a) não será submetido(a) ao procedimento, sendo 

considerado(a) ausente. 

2.4 É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) tomar ciência do trajeto até o local de 

realização do Procedimento de Heteroidentificação Fenotípica, a fim de evitar eventuais atrasos, 

sendo recomendado ao(à) candidato(a) visitar o local com antecedência. 

2.5 O(A) candidato(a) não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de 

realização do Procedimento de Heteroidentificação Fenotípica, para fins de justificativa de sua 

ausência. 

2.6 Não haverá segunda chamada para o Procedimento de Heteroidentificação Fenotípica, seja qual 

for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do(a) candidato(a). 

2.7 O não comparecimento ao Procedimento de Heteroidentificação Fenotípica, por qualquer motivo, 

caracterizará a desistência do(a) candidato(a) e resultará em sua exclusão deste Concurso Público, 

conforme item 5.3 do Edital nº 034/2022. 

3.0  DO PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO FENOTIPICA 

3.1 Em virtude do surgimento de novos casos e novas variantes do vírus SARS COV2 em todo o 



território baiano, e do que preconiza o Decreto Estadual nº 20.048, de 07/10/2020 e, visando o 

enfrentamento desta doença, deverão todos(as) os(as) candidatos(as) adotar e submeter-se aos 

seguintes procedimentos: 

a) os(as) candidatos(as) convocados(as) deverão se apresentar no local de realização do Procedimento 

de Heteroidentificação Fenotípica, usando máscara, obrigatoriamente, e levando consigo 01 (uma) 

máscara reserva, devidamente embalada, considerando o tempo de duração do procedimento de 

Heteroidentificação Fenotípica; 

b) Quanto ao uso da máscara, deverá o(a) candidato(a): 

- trocar a máscara a cada a 04 (quatro) horas ou sempre que ela estiver úmida ou suja; 

- não deixar a máscara abaixo do queixo quando for preciso removê-la temporariamente; 

- não retirar a máscara para tossir ou espirrar; 

- evitar, ao máximo, tocar a face externa ou interna da máscara. 

c) não será permitido aglomeração no portão de acesso aos Campi da UNEB, devendo o(a) 

candidato(a) evitar levar acompanhante e observar o distanciamento de 01 (um) metro entre os 

presentes, conforme identificação que será feita no solo. 

 

4.0  DA IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 

 

4.1 O candidato deverá se apresentar no portão de acesso do Campus, onde será realizado o 

Procedimento de Heteroidentificação Fenotípica, ao(à) Auxiliar de Aplicação, para acesso à sala, 

tendo nas mãos, documento oficial de identificação, o mesmo utilizado quando realizou a inscrição.  

4.2 O(A) Auxiliar de Aplicação  deverá proceder com a identificação pessoal, através da conferência 

da documentação apresentada pelo(a) candidato(a) e a identificação facial, momento em que será 

permitido uma rápida retirada da máscara, respeitando o distanciamento de 01 (um) metro entre 

ambos. 

4.3 Para a realização do procedimento de Heteroidentificação Fenotípica somente será admitido à sala 

de verificação o(a) candidato(a) que apresentar o documento de identificação. Serão documentos 

válidos para identificação do(a) candidato(a) e, consequentemente, para o acesso à sala de testes, 

aqueles que contenham foto e que legalmente o identifique, quais sejam: Carteira e/ou Cédula de 

Identidade expedida pelas Secretarias da Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia 

Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores. Valem também como documento de identidade: 

Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, como por exemplo, CRM, 

CREA, OAB, CRC, COREN, etc., a Carteira de Trabalho e Previdência Social (modelo novo), bem 

como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da Lei Federal n°. 9.503 de 

23/09/1997 e alterações posteriores.  

4.3.1 O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições e com fotografia atualizada, 

de forma a permitir, com clareza, a identificação do(a) candidato(a). Não serão aceitos documentos de 

identidade ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

4.3.2 Caso o(a) candidato(a) esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas o 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 



que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, 

acompanhado de um documento com foto que legalmente o(a) identifique, ocasião em que será 

submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão 

digital em formulário próprio, para a segurança do(a) candidato(a) e garantia da lisura do certame.  

4.3.3 Serão aceitos, também, os seguintes documentos digitais de identificação: Cédula de Identidade 

(RG), ou Carteira Nacional de Habilitação, ou Título Eleitoral Digital (e-Título). Neste caso, a 

conferência será feita exclusivamente por meio do acesso ao documento no aplicativo do órgão 

emissor. 

4.3.4 Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento, CPF, carteiras de 

motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. 

 

5.0  DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

FENOTÍPICA 

5.1 A duração do Procedimento de Heteroidentificação Fenotípica será de, aproximadamente, 03 (três) 

minutos para cada candidato(a). 

5.2 O(A) candidato(a) convocado(a) deverá permanecer no ambiente onde o Procedimento de 

Heteroidentificação Fenotípica acontecerá, até que seja dispensado(a) pela Comissão Avaliadora. 

O(A) candidato(a) que insistir em sair do recinto de realização do Procedimento de 

Heteroidentificação Fenotípica antes do horário permitido, deverá assinar o Termo de Desistência, 

lavrado pelo representante da Comissão Especial de Concurso Público Docente (CECPD), declarando 

sua desistência do Concurso Público. 

5.3 A aferição da Comissão de Heteroidentificação Fenotípica quanto à condição de pessoa negra 

levará em consideração, em seu parecer, a intenção do(a) candidato(a) em concorrer às vagas 

reservadas aos(às) candidatos(as) negros(as), assinalada no ato de inscrição nesse Concurso Público e 

os critérios fenotípicos do(a) candidato(a). 

5.4 Serão consideradas as características fenotípicas do(a) candidato(a) ao tempo da realização do 

Procedimento de Heteroidentificação Fenotípica. 

5.5 Não serão considerados quaisquer registros ou documentos eventualmente apresentados, inclusive 

imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de Heteroidentificação realizados em 

concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 

5.6 A Comissão de Heteroidentificação Fenotípica criada especificamente para esse fim é constituída 

por 05 (cinco) membros titulares e suplentes, cidadãos de reputação ilibada, residente no Brasil, com 

experiência na temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo. 

5.7 O procedimento de Heteroidentificação será gravado e sua gravação será utilizada na análise de 

eventuais recursos interpostos pelos(as) candidatos(as). O(A) candidato(a) que recusar a realização da 

filmagem do procedimento para fins de Heteroidentificação será excluído(a) do Concurso Público, 



dispensada a convocação suplementar de candidatos(as). No ato da apresentação o(a) candidato(a) 

deverá se autodeclarar negro(a), de cor preta ou parda. 

5.8 Durante o procedimento de Heteroidentificação o(a) candidato(a) deverá retirar a máscara, 

momentaneamente, para que possam ser observados os traços negroides existentes em sua face. 

Durante  o procedimento de Heteroidentificaçao o(a) candidato não poderá está usando boné, óculos 

de sol ou quaisquer outros acessórios que impeçam  a visualização completa de sua face. 

5.9 A Universidade do Estado da Bahia se exime das despesas com viagens e estadia dos(as) 

candidatos(as) convocados(as) pela Comissão de que trata este Edital de Convocação. 

5.10 Será considerado negro(a) o(a) candidato(a) que assim for reconhecido pela Comissão de 

Heteroidentificação Fenotípica. 

5.11 Será eliminado deste Concurso Público o(a) candidato(a) que: 

a) faltar ao procedimento de Heteroidentificação Fenotípica; 

b) se negar a realizar o procedimento de Heteroidentificação Fenotípica; 

c) ausentar-se da sala, antes da conclusão do procedimento de Heteroidentificação Fenotípica; 

d) a autodeclaração não for confirmada no procedimento de Heteroidentificação, ainda que tenha 

obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de 

boa-fé. 

5.12 A exclusão de candidato(a) por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de 

convocar, suplementarmente, candidatos(as) não convocados(as) para o procedimento de 

Heteroidentificação. 

5.13 A aferição da Comissão de Heteroidentificação Fenotípica quanto ao enquadramento, ou não, 

do(a) candidato(a) na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este Concurso Público. 

 

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 25 de junho de 2022. 

 

Adriana dos Santos Marmori Lima 

Reitora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO ÚNICO 

 

Relação do(a)s candidato(a)s convocado(a)s para o Procedimento de Heteroidentificação 

Fenotípica / Cronograma de Apresentação 

 

Inscrição Nome 

Código do 

Componente 

Curricular 

Departamento/Campus 
Horário do 

Procedimento 

11001190 ALINE NERY DOS SANTOS 127 
Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XXIII - Seabra 
14:00 

11001777 OZANA ALMEIDA LESSA 120 
Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XXI - Ipiaú 
14:05 

11002409 JOÃO SOARES PENA 008 
Departamento de Ciências Exatas e da 

Terra - Campus I - Salvador 
14:10 

11000316 ANTONIO COSME LIMA DA SILVA 012 
Departamento de Educação - Campus I 

- Salvador 
14:15 

11000671 RISELY FERRAZ ALMEIDA 090 
Departamento de Educação - Campus 

XIV - Conceição do Coité 
14:20 

11002579 TAÍNA ASSIS SOARES 054 
Departamento de Educação - Campus 

VII - Senhor do Bonfim 
14:25 

11001916 
LARISSA MONIQUE DE SOUZA 

ALMEIDA RIBEIRO 
114 

Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XX - Brumado 
14:30 

11001069 RAFAELA GOMES DOS SANTOS 072 
Departamento de Educação - Campus X 

- Teixeira de Freitas 
14:35 

11002598 
RICARDO BRUNO SANTOS 

FERREIRA 
082 

Departamento de Educação - Campus 

XII - Guanambi 
14:40 

11001141 DEYSE QUEIRÓS SANTOS 103 

Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XVII - Bom Jesus 

da Lapa 

14:45 

11004556 
LÍGIA RAQUEL RODRIGUES 

SOARES 
070 

Departamento de Educação - Campus X 

- Teixeira de Freitas 
14:50 

11002635 GERALDO BARBOSA NETO 048 
Departamento de Ciências Humanas - 

Campus V - Santo Antônio de Jesus 
14:55 

11001164 
CAIO SANTIAGO FERNANDES 

SANTOS 
096 

Departamento de Educação - Campus 

XV - Valença 
15:00 

11001161 RENATA DA CRUZ DIAS 112 
Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XIX - Camaçari 
15:05 

11004482 
ANA CONCEIÇÃO ALVES 

SANTIAGO 
095 

Departamento de Educação - Campus 

XV - Valença 
15:10 

11000329 WAGNER GONZAGA LEMOS 124 

Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XXII - Euclides da 

Cunha 

15:15 

11004347 
DAYANA KARLA BARBOSA DA 

SILVA 
049 

Departamento de Ciências Humanas - 

Campus V - Santo Antônio de Jesus 
15:20 

11004312 
MILLANI SOUZA DE ALMEIDA 

LESSA 
059 

Departamento de Educação - Campus 

VII - Senhor do Bonfim 
15:25 

11004362 JOÃO LUIZ DA SILVA CASAS 074 
Departamento de Educação - Campus 

XI - Serrinha 
15:30 

11000887 WILTON SOBRINHO DA SILVA 104 

Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XVII - Bom Jesus 

da Lapa 

15:35 

11004217 DIANDRA SOUSA SANTOS 002 
Departamento de Ciências Humanas - 

Campus I - Salvador 
15:40 



11000769 BENEDITO DE SOUZA SANTOS 069 
Departamento de Educação - Campus X 

- Teixeira de Freitas 
15:45 

11002821 REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA 037 
Departamento de Tecnologia e Ciências 

Sociais - Campus III - Juazeiro 
15:50 

11004159 
ANA CAROLINA DOS SANTOS 

GONÇALVES 
131 

Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XXIV - Xique-

Xique 

15:55 

11005224 
JESSYCA DELLINHARES LOPES 

MARTINS 
122 

Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XXII - Euclides da 

Cunha 

16:00 

11004984 JOÃO PAULO SOARES E SILVA 116 
Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XX - Brumado 
16:05 

11000453 MAGNO SANTOS BATISTA 106 
Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XVIII - Eunápolis 
16:10 

11000481 MICHEL SILVA GUIMARÃES 055 
Departamento de Educação - Campus 

VII - Senhor do Bonfim 
16:15 

11002184 
PAULA REGINA DE OLIVEIRA 

CORDEIRO 
053 

Departamento de Ciências Humanas - 

Campus VI - Caetité 
16:20 

11003984 
NEYLANE DOS SANTOS OLIVEIRA 

DE ALMEIDA 
057 

Departamento de Educação - Campus 

VII - Senhor do Bonfim 
16:25 

11003358 ANDRÉ LUIS LIMA BATISTA SALES 130 

Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XXIV - Xique-

Xique 

16:30 

11000393 
BÁRBARA CRISTINA DOS SANTOS 

CARNEIRO 
024 

Departamento de Linguística, 

Literatura e Artes - Campus II - 

Alagoinhas 

16:35 

11003386 RAQUEL CERQUEIRA SANTOS 040 
Departamento de Ciências Humanas - 

Campus IV - Jacobina 
16:40 

11005366 REINALDO JOSE DE OLIVEIRA 077 
Departamento de Educação - Campus 

XI - Serrinha 
16:45 

11005820 
ALEXANDRA DA PAIXÃO 

DAMASCENO DE AMORIM 
021 

Departamento de Educação - Campus II 

- Alagoinhas 
16:50 

11002397 ADAILTON SAORES DA SILVA 061 
Departamento de Educação - Campus 

VIII - Paulo Afonso 
16:55 

11005073 
QUEUAM FERREIRA SILVA DE 

OLIVEIRA 
058 

Departamento de Educação - Campus 

VII - Senhor do Bonfim 
17:00 

11005675 JANINE COUTO CRUZ MACEDO 115 
Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias, Campus XX, Brumado 
17:05 

11005382 DENILSON LIMA SANTOS 084 
Departamento de Educação, Campus 

XIII, Itaberaba 
17:10 

11003752 GENILDO DE JESUS NERY 052 
Departamento de Ciências Humanas, 

Campus VI, Caetité 
17:15 

 

 

 


