
 
 

 
 

Edital no 190/2022 
Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico- Administrativos 

 
Comunicado no 05 

 
Correção de erro ao não convocar candidato para procedimento de heteroidentificação para os 

candidatos ao cargo de Assistente em Administração 
  
 
 
Por erro administrativo, o candidato Cláudio Matias Fernandes, inscrição 1204189, concorrente ao 
cargo de Assistente em Administração, opção de vaga D-002, concorrente às vagas reservadas aos 
candidatos negros, deixou de ser convocado para participar do procedimento de heteroidentificação, 
regido pelo Edital no 452, de 10 de junho de 2022 - Edital de Convocação para o Processo de 
Heteroidentificação para os candidatos ao cargo de Assistente em Administração, realizado no último 
dia 14 de junho de 2022. 
 
Foi divulgado na página do concurso, no item “22. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O 
PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO”, o mecanismo utilizado para seleção dos candidatos da opção de vaga D-002 para 
o processo de heteroidentificação, onde podemos notar claramente que o candidato Cláudio Matias 
Fernandes, deveria ser o 4º candidato que concorre às vagas reservadas aos candidatos negros a ser 
convocado para o procedimento de heteroidentificação. 
 
Por erro administrativo, o referido candidato não constava na relação de candidatos relacionados no 
Edital no 452, de 10 de junho de 2022 - Edital de Convocação para o Processo de Heteroidentificação 
para os candidatos ao cargo de Assistente em Administração. 
 
O erro foi corrigido, tendo o candidato realizado o procedimento de heteroidentificação no dia 20 de 
junho de 2022, utilizando-se da convocação existente feita pelo EditaL no 457, de 14 de junho de 2022 
- Convocação para o Processo de Heteroidentificação.  
 
O candidato esteve presente e seu nome consta no Resultado Preliminar do Procedimento de 
Heteroidentificação divulgado em 21 de junho de 2022. 
 
 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022 
 

Comissão Executiva de Concursos Públicos para cargos Técnico-Administrativos 


