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EDITAL Nº 81, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO ENSINO
BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO SUBSTITUTO

O Diretor do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Buri cupu, nomeado pela
Portaria nº. 5.450, de 18 de novembro de 2020, publicada no DOU em 19 de novembro de 2020, no uso de suas
atribuições legais, torna público a Re ﬁcação 02 ao Edital nº 54, de 08 de setembro de 2021, des nado à
contratação de professor subs tuto para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do Campus
Buri cupu, conforme disposições a seguir:

ONDE SE LÊ:
3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS
3.8.1 A veriﬁcação da veracidade da autodeclaração será realizada, exclusivamente, na sede do Campus Buri cupu,
conforme dia e horário previamente divulgado em edital especíﬁco, em conformidade com o calendário de eventos.
3.8.3 As formas e critérios de aferição da veracidade da autodeclaração deverão considerar, tão somente, os aspectos
feno picos do candidato, os quais serão veriﬁcados obrigatoriamente com a presença do candidato.
3.8.4, alínea c): o fenó po do candidato veriﬁcado pessoalmente pelos membros da comissão.
3.10 O candidato que for aprovado ou classiﬁcado às vagas des nadas a negros, quando do comparecimento para
aferição de veracidade, deverá assinar formulário padrão, em que se autodeclare pessoa negra ou parda.

LEIA-SE:
3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS
3.8.1 A veriﬁcação da autodeclaração será realizada através de videoconferência no Google Meet, conforme dia e
horário previamente divulgado em edital especíﬁco, em conformidade com o calendário de eventos.
3.8.3 As formas e critérios de aferição da veracidade da autodeclaração deverão considerar, tão somente, os aspectos
feno picos do candidato.
3.8.4, alínea c) o fenó po do candidato veriﬁcado pelos membros da comissão.
3.10 O candidato que for aprovado ou classiﬁcado às vagas des nadas a negros, quando do comparecimento para
aferição de veracidade, deverá encaminhar ao endereço eletrônico sele vo.buri cupu@ifma.edu.br formulário padrão
assinado, em que se autodeclare pessoa negra ou parda (Anexo VIII).

Buri cupu, 06 de Outubro de 2021.
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