Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor
da Carreira de Magistério Superior
Portaria nº 5.702 de 21 de junho de 2018

O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em cumprimento ao disposto no
subitem 5.3 do edital nº 860, de 20 de dezembro de 2017, publicado no Diário Oficial
da União nº 247, de 27 de dezembro 2017, e suas retificações, torna público o edital
de aferição da veracidade das autodeclarações.
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei n° 12.288/2010, que instituiu o
Estatuto da Igualdade Racial; previsto na Lei n° 12.990/2014, que reservou aos
candidatos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração
pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e
das sociedades de economia mista controladas pela União; e o que dispõe a
Orientação Normativa nº 03 da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do
Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, de 1º de Agosto de 2016, sobre a responsabilidade do candidato em
prestar as informações no momento da inscrição no concurso público, RESOLVE:
Art. 1º Designar os membros para composição da Comissão Especial de
aferição da veracidade da autodeclaração:
Márcio Neves Paiva – SIAPE nº 1865476
Selma Ribeiro de Farias – SIAPE nº 0366380
Bruno Fabrício de Oliveira Dutra – SIAPE nº 1749347
Noemi de Andrade – SIAPE nº 0366961
Josete dos Santos Lima – SIAPE nº 0362134
Juliana Cruz Lopes – SIAPE nº 1585589
Rosa Maria Luiz Porch – SIAPE n.º 0362295
Vitor Simão G. Fernandes – SIAPE n.º 2109988
Fátima Cristina dos Santos – SIAPE n.º 1864356
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